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Abstract: This article challenges the marital agreements and its contents. For the first time 
the statute regulates the relations between spouses in a way that gives legal significance of 
choice and will of the parties. This specific contract may contain provisions only about the 
property relations between the parties, some of the issues concerning this matter are defined 
exemplarily by the rule in the law. 

 
Keywords: marital agreement; property rights, obligations and ownership; marriage; divorce. 
 

                                       
До този момент отношенията между съпрузите са уреждани с императивни 

правни норми. Семейният кодекс, влязъл в сила на 01.10.2009 г., регулира тези отно-
шения по начин, който придава правно значение на избора и волята на страните. Въз-
можността за избор е първата проява на диспозитивност на уредбата. Наред с позна-
тите ни исторически законови режими на разделност и общност, за първи път е уре-
ден институтът на брачния договор.[1] 

Интересно е да се отбележи, че в архива на Националната библиотека „Св. Св. 
Кирил и Методий”  се съхранява най-старият запазен брачен договор в България. Той е от 
1861 г. и се отнася до предстоящия брак на Тодор Бурмов и Мария Първова. Документът 
няма наименование (заглавие). В текста се сочи, че това е „съгласително писмо”. 

Настоящото изложение има за цел да изясни съдържанието на брачния договор, 
така както е разписано от закона. 

 
Общи положения на брачния договор (БД): 
Встъпващите в брак могат да уредят имущесвените отношения помежду си с 

брачен договор. Той може да бъде сключен от съпрузите и по време на брака. Брачни-
ят договор може да съдържа уговорки само относно имуществените отношения меж-
ду страните. От редакцията на текстовете става ясно, че той не може да съдържа клау-
зи относно неимуществените им отношения, нито такива, засягащи трети лица.  

                                                            

1 Станева, Анна. Брачният договор по новият Семеен кодекс, С., 2009, с.7-8 
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Независимо от това, ако в договора са формулирани задължения с личен харак-
тер или такива отнасящи се до децата или други близки на съпрузите, някои автори 
приемат, че „не са във всички случаи нищожни”. Аргументи в полза на това заключе-
ние са, че „ако уговорките са формулирани в интерес на семейството и на децата и на-
личието им би могло да създаде убеждение у съпрузите за морален ангажимент, по-
добно правно ирелевантно съдържание на договора не следва да бъде пречка за него-
вото сключване”. То не е забранено (бел.моя: т.е. не е налице противоречие със закона 
като основание за нищожност) и би могло да бъде полезно за развитие на отноше-
нията между съпрузите.[2] 

Според мен, това виждане не е убедително поради следните съображения: 
 На първо място, нормата на чл.38,ал.1 / СК има императивен характер. Там из-

рично е посочено че се „съдържат уговорки само относно имуществените отношения 
между съпрузите”. 

На второ място, изведената съпоставка за разликата между правна ирелевант-
ност и противоречие със закона като основание за нищожност в теоретичен план 
има смисъл, но с оглед същността на брачния договор и неговите цели не е необходи-
ма, тъй като никому не са нужни клаузи в договор, които да са правно ирелевантни, та 
макар и да създават морален ангажимент. Трябва да се има предвид, че сключвайки 
един договор „ носителят  на волеизявлението се ръководи от това, което е уредено в 
закона, и съобразно с желанието си извършва такова волеизявление, което чрез прав-
ния ред му осигурява искания от него правен резултат.”[3] В този смисъл клауза в 
брачния договор, с подобен морален ангажимент не може да бъде ангажираща, нито  
изпълнена принудително. 

На трето място, в основата на брака като съюз, лежи принципът за уважение, 
грижа и подкрепа между членовете на семейството. Задълженията с личен характер 
или такива отнасящи се до децата или други близки на съпрузите, са изначално пре-
зюмирани и доброволно поети, като израз на това ‘едно цяло’, което олицетворява 
бракът. Неизпълнението в продължителен период от време, без уважителна причина, 
на този морален ангажимент, води до това непоправимо и трайно разстройство на бра-
ка, което е предпоставка за упражняването на преобразуващото субективно право на 
развод.  

Друг е въпросът, че в ежедневието границата между „имущественото” и „не-
имущественото” се размива. Считам че, за да се избегнат или по-скоро ограничат 
последващи спорове между съпрузите, които в общия случай, тръгвайки от ‘неиму-
щественото’ в отношенията свършват с ‘имущественото’ и обратното, законодателят 
правилно е възприел виждането брачният договор да урежда само имуществените 
въпроси. Другото е интимен, личен, конкретен за всяка двойка аспект.  

“Брачният договор не може да ограничава правоспособността или дееспособ-
ността на някой от съпрузите, правото им да търсят съдебна защита на свои права”.[4] 
Въпросите, които може да съдържа този договор са уредени примерно в закона. Какъв 
обем от посочените имуществени въпроси ще се уредят в брачния договор е въпрос на 
лична преценка на бъдещите и настоящи съпрузи. Няма пречка неуредените към 
момента на сключването му въпроси да бъдат уредени на по-късен етап по реда за 
сключване на самия договор.  

                                                            

2 Пак. там, с.30 
3 Таджер, В., Гражданско право на НРБ, Дял II, С.,2001, с.379 
4 Марков, М.,  Брачният договор – една модерна необходимост, сп.Общество и право, бр.3/2007, с.18 
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Рамка са императивните правни норми, добрите нрави и основните начала на 
уреждане на семейните отношения. Допустимо е да поставят действието на отделни 
уговорки в зависимост от срок, условие или тежест. Формата за валидност е винаги  
писмена с нотариална заверка на подписите и съдържанието – налице е облекчена 
форма за разпореждане с недвижими имоти. 

При уговорен законов режим на общност, понятието “вещни права”, употре-
бено в този раздел на глава IV, включва правото на собственост и ограничените вещ-
ни права[5]. Вещните права имат за обект вещ – движима или недвижима. Сред дви-
жимите вещи има две категории, подчинени на по-особен режим, поради което в кон-
текста на разпоредбата, която дефинира  общността (чл.21/СК) се приема, че не 
попадат в приложното му поле, такива са: 

1. Парите, които материализират стойности. Те се отграничават от парите  като 
вещ – примерно, монета с номизматична стойност. 

2. Наличните ценни книги, които материализират някакво право (обикновено 
вземане). [6] 

Разпоредбата, която дефинира кое от придобитото имущество от преди брака е 
лично, говори за вещни права. В такъв случай, изключва от обхвата си паричните 
средства, които са подарени, наследени или са вземане – част от паричен влог.Това се 
отнася също и до вземанията на ЕТ свързани с упражняването на търговската му дей-
ност,  които не са вещни права.  

При „законовия режим на разделност”, законодателят използва термина 
„права”. Този термин е с много широко съдържание.[7] Обхваща както вещните, така 
и облигационните права, които имат различен произход. Той включва правата на 
съпрузите върху „вземанията”. Такива са паричните влогове, вземанията по трудово 
възнаграждение, издръжката, пенсията, обезщетенията, авторските възнаграждения и 
др. [8] 

Могат да се обособят три групи имуществени въпроси, които страните да уре-
дят с брачен договор: 

 

1. Права между съпрузите във връзка с имущества придобити  
 и притежавани преди сключването на брака 

В тази част договорът може да обхваща придобити и притежавани от тях – 
самостоятелно или общо, още преди брака имуществени права, независимо от начина 
на придобиване.[9] Възможно е това имущество да бъде прехвърлено на съпруга, кой-
то не е титуляр на правото, или да му бъде учредено право на ползване или друго ог-
раничено вещно право.  

При договорния режим на имуществените отношения вещното право на полз-
ване не може да бъде обект на уреждане с БД, нито обект на законовия режим на 
общност [10] (когато вещта, обект на това право е на едно трето лице). Това е така, 
защото това право се учредява с оглед на личността и то е непрехвърлимо.  

                                                            

5 Тасев, С., Пепелникова,В., По някои въпроси на имуществените отношения между съпрузите 
в Семейния кодекс, сп. Съвременно право, бр.5/2010, с.81-82 
6 Ненова,Л. Семейно право, кн.1,Софи-Р, 2009, с.256 
7 Отделните права могат да бъдат: имуществени и неимуществени, абсолютни и относителни, 
вещни и облигационни, семейни и наследствени, авторски и сродни на тях и пр. 
8 Тасев,С., Пепелникова, В., цит.съч., с.82-83 
9 Димитрова, Г., Съдържание на брачния договор спорeд законопроекта за нов СК, сп. 
Собственост и право, бр.6/2008, с.40 
10 Тасев,С., Пепелникова, В., цит.съч., с.82 
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Налице е императивна забрана, уговорка предбрачно имущество на една от 
страните да стане СИО. Няма пречка, обаче част от собствеността върху него да бъде 
учредена на другия съпруг и то да стане в обикновена дялова съсобсвеност. СИО е 
бездялова съсобственост – делбата, доброволна или съдебна, е недопустима преди 
нейното прекратяване. Така тя се трансформира в обикновена дялова съсобсвеност – 
частите на всеки един от съсобсвениците са определени от закон (те са равни по 
смисъла на СК), ако друго не е било уговорено между тях (арг. чл.30, ал.2/ЗС).[11]  

Формата за валидност остава същата. Според това кога е сключен бракът и под 
какви условия или тежести е поставено действието на договoрната клауза, прехвърля-
нето може да бъде от подписването на гражданския брак или самия договор, друга 
дата по време на брака, настъпването на дадено събитие или от влизане  в сила на ре-
шението за развод (арг. от ал.1 на чл.40 / СК). [12]  

Ако в договора няма такава специална клауза относно предбрачното имущест-
во, то остава в положението, определено от придобиването преди брака. Приложим е 
режимът на разделност (чл.22, ал.1/СК). Пример в тази насока е, когато единият от 
съпрузите е член на ЖСК по право за отчужден негов имот преди брака. Той се явява 
индивидуален собственик на жилището, дори нотариалният акт да е получен след 
сключване на брака (ако стойността на отчуждението покрива стойността на получе-
ното жилище, т.е  не би могъл да бъде налице съвместен принос (чл.15/ЗЖСК).[13] Но 
ако право на строеж, надстрояване или пристрояване е учредено в полза на единия 
или на двамата съпрузи, в СИО се включва сградата (ако не е уговорено друго в БД), 
построена през време на брака върху земя, индивидуална собственост на единия 
съпруг, макар да не е било учредено право на строеж в полза на другия съпруг. Осно-
вание за това е съвместният принос в придобиването на имуществото.[14] 

Съгласно чл.40/СК, с договора не могат да се засягат права, придобити от трети 
лица преди сключването му. Затова в публичните отношения в защита е налице чл.216 
/ДОПК. Според този текст са недействителни, ex lege, спрямо държавата (съответно 
общините) сключените след датата на установяване на публичното задължение, съот-
ветно след връчването на заповедта за възлагане на ревизия, ако в резултат на реви-
зията са установени публични задължения: безвъзмездни сделки с имуществени права 
на длъжника; възмездни сделки с имуществени права на длъжника, при които даде-
ното значително надхвърля по стойност полученото;... сделки или действия с намере-
ние да се увредят публичните взискатели...; 

Брачният договор по своята правна същност е безвъзмезден. Дори да е предви-
дено взаимното прехвърляне на имущество, обикновено намеренията и на двете стра-
ни са да облагодетелстват другата. Няма пречка прехвърляне да е налице само от 
едната страна.[15] 

Когато става въпрос за частни отношения, кредиторите на съпруга имат на раз-
положение Павловия иск по чл.135/ЗЗД, като става въпрос както за парични, така и за 
непарични вземания. Вземането на кредитора трябва да е възникнало преди сключ-
ването на брачния договор, чието обявяване за недействително се иска. Изключение е 

                                                            

11 Тасев, С., Делба на съсобсвеност, С., 2009,  с.16 и с.164 
12 Димитрова, Ант., Тасев,С., Имущесвени отношения между съпрузите по проекта за нов 
Семеен кодекс, Проблеми на законодателството, сп.Съвременно право, с.37-38 
13 Тасев, С., Делба на съсобсвеност,2009, с.181 
14 Тасев,С., Пепелникова,В., с.82 
15 Марков, М.,  Цит.съч., с.21, по същия начин Ненова,Л. Семейно право, кн.1,Софи-Р, 2009, 
с.394; обратното Станева, Анна, цит.съч. с.17 
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налице когато действието е извършено преди възникване на вземането, то е недейст-
вително само ако е било предназначено от длъжника и лицето, с което той е договарял 
да увреди кредитора. Възможно е правата, предмет на договорa, да бъдат прехвърлени 
от приобретателя-съпруг, с който длъжникът-съпруг е договарял, на друго трето лице. 
Последното може на свой ред да ги прехвърли и т.н. Ако правата са върху движими 
вещи прилага се чл.78/ЗС. Ако са върху недвижими имоти, кредиторът може да насо-
чи принудително изпълнение към правата...освен ако третото лице е придобило права-
та възмездно преди вписването на исковата молба за обявяване на недействителността 
и то е добросъвестно.[16] 

В производството по несъстоятелност кредиторите разполагат с отменителни 
искове, близки до иска по чл.135/ЗЗД – вж. чл. 647-649/ТЗ.[17] 

2. Имущесвените права и задължения на съпрузите възникнали  
по време на брака 

Правата на съпрузите: 
С БД може да се измени съществуващ режим на общност. Също така може да 

се уговори препращане към някой от законовите режими (чл.38, ал.2, изр.1/СК). 
Възможно е различните имущества да бъдат подчинени на различен режим, както и да 
се предвидят условията за това. БД може да се отнася  както за бъдещи, така и за на-
лични имущества.  

Поначало е налице императивна забрана договорът да съдържа разпореждания 
за случай на смърт. Но е допустимо да се уредят дяловете на съпрузите при прекратя-
ване на уговорена СИО. И тъй като СИО се прекратява и в случайте на смърт, се 
поставя въпросът може ли да се уговаря съпружеска имуществена общност, която е 
при различни дялове от посочените в чл.28/СК – „равни”? „Възможностите, които 
предоставя БД – съпрузите сами да определят правата върху имуществото, води до 
разбирането, че могат да се определят не само кои вещни права ще са в режим на иму-
ществена общност, но и да определят по-голям дял на единия съпруг.”[18] 

Ползването, управлението и разпореждането с имуществата, включително 
и със семейното жилище 

Разпореждането е такъв правен акт, с който носителят на едно вещно право 
внася някаква промяна в него, като го прехвърля, видоизменя, ограничава или прекра-
тява. От друга страна, действия, които са насочени към запазване и поддържане на 
имуществото, събиране на доходи, използване, изплащане на задължения, сключване 
на договори за наем до три години и др., са действия на обикновено управление. [19] 

В договора могат да се предвидят допълнителни условия, наред със законовите, 
за управление и разпореждане с общите и личните имущества на съпрузите.[20] 

Тъй като това зависи от направения избор относно придобиването на права[21] , 
може да се предвиди за някои видове имущества разпореждането да е съвместно, а за 
други еднолично. [22] 

                                                            

16 Калайджиев, Анг.,Облигационно право, Обща част, СИБИ,2005,с.570-578 
17 Пак.там, с.570 
18 Димитрова, Ант.,Тасев,С., цит.съч. с.37 
19 Тълкувателно решение № 91 от 1.X.1974 г. по гр. д. № 63/74 г., ОСГК на ВС 
20 Марков, М.,  цит.съч., с.19 
21 Станева, А., цит.съч. с.37 
22 Ненова,Л. Семейно право, кн.1, Софи-Р, 2009, с.403; така и Станева, А., цит.съч, с.37 
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Съпругът – титуляр на вещното право, може да упълномощи другия съпруг да 
действа от негово име и да го представлява при определен вид сделки. С оглед прав-
ната сигурност е препорачително да се уговори и форма за това съгласие.  

При разпореждане със семейното жилище – лична собсвеност на единия 
съпруг, може да се даде съгласието на другия предварително в БД.[23] 

Тъй като предварителният договор не е разпоредителна сделка, сключването от 
единия съпруг на предварителен договор с имот, който е СИО, е действително и без 
волеизявление на другия съпруг – р.1789-2001-VГО[24]. Липсата на съгласие от негова 
страна обаче е пречка да бъде сключен окончателният договор или да бъде уважен 
искът по чл.19, ал.3/ЗЗД.[25]  

БД, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля 
друго вещно право върху недвижим имот се заверява от нотариус, в чийто съдебен 
район се намира имотът. Когато имотите, предмет на договора, се намират в района 
на действие на различни нотариуси, нотариалното удостоверяване се извършва от 
един от тези нотариуси по избор на страните (съпрузите).  

Участието на страните в разходите и задълженията 
Определят се преди всичко според доходите, с които разполагат страните. 
Разходи 
Няма  пречка разходите за нужди на семейството да се възложат само на 

единия съпруг. Не е необходимо да са налице особени обстоятелства, които да пред-
поставят подобна уговорка.[26] Общата грижа за семейството (по см. на чл.17) е израз 
на един от основните принципи в семейното право – равенство на мъжа и жената. 
Законодателят подхожда гъвкаво, като дава възможност всеки от съпрузите „съобраз-
но своите възможности, имущество и доходи да осигурява благополучието на семей-
ството”, т.е въпрос на лична преценка. 

Задължения 
В договора може да се уговори разделна отговорност за задължения към трети 

лица, дори когато са поети за задоволяване на общи потребности на семейството. Но 
ако нищо не е казано в договора, как биха отговаряли съпрузите – солидарно или раз-
делно. СК предвижда, че за неуредените в БД имуществени отношения се прилага 
законовият режим на общност –  съпрузите отговарят солидарно за задължения, поети 
за задоволяване на нужди на семейството. 

Според мен, ако липсва уговорка относно отговорността, следва да се приложи 
разделната отговорност.[27] Аргументите в полза на тази теза са следните: 

• От тълкуването на разпоредбите относно БД става ясно, че той урежда иму-
ществени отношения между съпрузите, а не между тях и трети лица – кре-
дитори. 

• oт друга страна, БД дава възможност съпрузите сами да определят правата 
върху имуществото. Следва да се отчита именно как съпрузите са уредили 
възникването на права върху придобитото по време на брака. Разпоредбата 
за солидарността при режима на разделност е с по-тесен обхват от тази на 

                                                            

23 Димитрова, Ант.,Тасев,С., цит.съч. с.37 
24 Цитирано по Съдебна практика на ВКС на РБ. Гражданска колегия 2001г. С., 2003, 339-340 
25 Вж. р.508-1998, петчленен състав, цитирано по Судебна практика на ВКС на РБ. Гражданска 
колегия 1998 г. С.,2000, 55 
26  Ненова, Л. Цит, съч., с.404; обратното Станева, А., цит.съч, с.42 
27 Станева, А., цит. съч, с.40, обратното Ненова, Л. Цит, съч., с.404; 
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законовия режим на общност – само до размера на текущите нужди на се-
мейството.[28] 

• Oбстоятелството, че солидарните длъжници дължат едно и също нещо на 
кредитора е предпоставка последният да може да иска изпълнение на цяло-
то задължение от когото и да е от солидарните длъжници. На кредитора не 
могат да бъдат противопоставени нито възражение за разделяне на дълга, 
нито възражение за реда, по който съдлъжниците са се задължили. Соли-
дарният длъжник не може да предявява установителен иск против кредито-
ра, че и други лица са отговорни за същото задължение.[29] Освен при нали-
чието на специални легални правила или на специална уговорка (ако длъж-
ниците-съпрузи са се уговорили, че с оглед на вътрешните им отношения 
един ще поеме целия дълг, уговорката има сила за тях), солидарните 
длъжници отговарят един към друг не солидарно, а разделно.[30]  

Затова дори уговорена изрично солидарната отговорност в БД, тя има значение 
преди всичко в отношенията между съпрузите, а в отношенията с кредиторите, следва 
да се държи сметка за уговорения режим на придобитите права. 

Издръжка на съпрузите през време на брака 
„Тя може да не се подчинява на изискванията на семейното законодателство, не 

е обвързана от законовите предпоставки и режим.”[31] Страните определят размерът 
на издръжката свободно, а също срокът и условията, при които ще се дължи. Това оз-
начава, че е възможно да се уговори изплащането й и на трудоспособния съпруг. Раз-
мерът не е необходимо да е обусловен от нуждите на получаващия издръжката.[32]  

Според закона „отказът от издръжка за бъдеще време е нищожен”. Но per 
argumentum a contrario няма пречка съпруг да се откаже от издръжка за минало време 
към датата на сключване на БД.  

Може да се обобщи, че за да е валидна уговорка между съпрузите относно 
взаимната им издръжка, би трябвало да е по-благоприятна от предвидената в зако-
на.[33] 

Издръжката на децата от брака 
Може да бъде предмет на БД, както за по време на брака, така и при евентуал-

ното му прекратяване с развод. „С БД се уреждат само имуществени отношения меж-
ду страните, а издръжката след прекратяване на брака с развод е свързана и с въпроса 
за родителските права.”[34]  

3. Последици с имуществен характер между съпрузите  
при прекратяване на брака с развод 

Имуществените последици при прекратяване на брака с развод много често на 
практика се развиват конфликтно. При развод, съдът напътства съпрузите към поми-
рение чрез медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора. Съдебното 
производство се спира при постигане на съгласие за започване на медиация или друг 
способ за извънсъдебно уреждане на спора. Сега институтът на БД предоставя нова 

                                                            

28 Станева,А., цит.съч, с.41-41 
29 Калайджиев, Анг.,Цит.съч ,с.545 
30 Калайджиев, Анг.,Цит.съч ,с.552 
31 Ненова,Л. Семейно право, кн.1,Софи-Р,1994,с.586; 
32 Димитрова, Г., Цит.съч., с.43 
33 Станева,А., цит.съч, с.51, така и Ненова, Л.,цит. съч.,с.405-406 
34 Димитрова, Ант., Тасев,С., Цит.съч.с.39 
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възможност да се регламентират имуществените последици при евентуален развод. 
Самият БД може да се сключи в процес на медиация, ако страните имат спорни въп-
роси.[35] 

Предмет на уреждане са само имуществени последици при развод – например 
как ще се определят дяловете на съпрузите в общите имущества, правото на дял от 
личното имущество на другия съпруг, правото да се получи в собственост или за 
ползване семейното жилище и т.н.  

Важен аспект е, че разводът преустановява последиците свързани с давност-
ните срокове и отпада презумпцията на Павловия иск. В тази връзка трябва да се отбе-
лежи, че само по себе си споразумението на съпрузите при развод по взаимно съгла-
сие би могло да бъде атакувано по реда на отменителния иск. То може да включва 
съответната част на БД досежно последиците на развода. По своята правна същност 
споразумението представлява един договор за спогодба, с който биха могли да бъдат 
целенасочено (или не) увредени интересите на трети лица. Уважен в тази насока иск, 
обаче не би могъл да повлияе самото решение за развод, което се ползва със сила на 
пресъдено нещо и не подлежи на обжалване. 

В договора може да се съдържа клауза за предварителна делба на определени 
общи вещи. Клауза, с която е предвидено прехвърлянето на определени имущества от 
единия съпруг на другия при развод, би имала действието на предварителен 
договор.[36] „Ако при развода се постигне споразумение между съпрузите по иму-
ществените въпроси, то вероятно ще отрази тази тяхна уговорка, а съдебното реше-
ние, с което то се одобрява следва да има вещно-прехвърлително действие”.[37]  

СК, чл.58, дава предимство на БД пред нормите уреждащи разпорежданията в 
случай на смърт, отмяната на дарения, предоставянето на семейното жилище и наем-
ното правоотношение при прекратяване на брака с развод (чл.54-57/СК).  

Според чл.54, ал.1/СК след развода бившите съпрузи престават да бъдат за-
конни наследници един на друг и губят изгодите произтичащи от разпореждания в 
случай на смърт, направени преди това. Затова ако в БД има клаузи свързани с 
настъпаването на подобно събитие, за да имат действие и при развод, това трябва да 
се предвиди не само в самото завещание, но и в самия БД (арг. чл.54,ал.2).  

При действието на новия СК, за разлика от отменения (от 1985 г.) разводът  сам 
по себе си не е основание за отмяна на дарения, „направени във връзка или по време 
на брака на съпруг”(чл.55/СК). Даренията могат да бъдат отменени след развода само 
на основанията посочени в гражданските закони – чл. 227/ЗЗД и чл.30/ЗН, или ако 
отмяната е предвидена в договора за дарение или в БД.      

С БД може да се уговори отмяна само на дарения, направени между съпрузи, 
извършени по силата на БД или с договора за дарение, сключен по време на брака 
между съпрузите, но не и отмяна на дарения направени от трети лица в полза на 
някой от съпрузите. Третото лице – дарител не е страна по БД. „Ако дарението е в 
полза и на двамата съпрузи, след развода може да се иска отмяна на съответната 
идеална част.” [38]      

Ползването на семейното жилище също е предмет на договаряне. Тук следва да 
бъдат отбелязани две особености: 

                                                            

35 Димитрова, Ант.,Тасев,С., Цит.съч.с.38-39 
36 Ненова,Л. Цит,съч.,с.406; така и  Станева,А., цит.съч, с.44 
37 Станева,А., цит.съч, с.45  
38 Голева,П., По въпроса за отмяната на дарения между съпрузи при развод според новия СК, 
сп. Правна мисъл, бр2/2010, с.48 
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1. Договорната уредба не може да уреди ползването на семейно жилище, „соб-
ственост на близки на единия съпруг”. В тази хипотеза ще се прилага законовата 
уредба, освен ако в споразумение при развода (чл.49, ал.4 и чл.51), съпрузите не по-
стигнат съгласие. 

2. Волята по този въпрос следва да е съобразена с упражняването на родител-
ските права и местоживеенето на ненавършилите пълнолетие деца.[39]   

 
 
Заключение 
 
Много  двойки не успяват да осъзнаят, че дори и да не сключат брачен договор, 

всеки който се жени влиза в споразумение. Това споразумение се нарича „брачен 
съюз”. 

Идеята за договор, за през време на брака, ще отблъсне повечето като не-
уместна, тъй като на брака поначало се гледа като на най-интимното, най-личното, со-
циално отношение; докато на договора –  като на прототип на рационална бизнес 
сделка. 

Но тъй като за разлика от другите договори, при БД никога нямаш възможност 
да прочетеш „клаузите в ситен шрифт”, защото тези условия са неписани и наказа-
нията за нарушения – неопределени40, по-добре е двойките да предвиждат по-внима-
телно, реалистично и независимо, своето икономическо бъдеще! 
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ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ „SCHEMATICS X” 

 
Йордан Даскалов, спец. „ИКН”, 3 курс 

Бургаски свободен университет 
 

Втора награда 

 
SOFTWARE SOLUTION “SCHEMATICS X” 

 

Jordan Daskalov  
Burgas Free University 

 
 

Abstract: "SchematicsX" is a free software,  for uploading and archiving of  electronic 
circuits  on the web powered machinery made in Visual Studio C#. NET4, WPF, MySQL 
Connector. The software is advised  for  students, beginners and amateurs in electrical 
engineering, and any other engineеr. 

Keywords: SchematicsX , Electronics, Schematics, Visual Studio C#, .NET4,WPF Interface. 

 
 

Въведение: 
 
С широкото навлизане на компютърните системи се създават компютърни при-

ложения, чиято цел е да запознаят потребителя с все по-интересна и научна информа-
ция и да улеснят неговото всекидневие. 

В интернет пространството до момента не е наличен източник, в който да са 
поместени множество от схеми по електроника, на разположение за всеки потребител 
по един лесен и удобен начин. Поради тази причина се зароди идеята за създаване на 
програма, която да обедини на едно място богато количество от схеми и материали. 

„SchematicsX” е безплатен програмен продукт, представляващ решение за кач-
ване и архивиране на схеми по електроника в интернет пространството, реализиран с 
Visual Studio C# .NET4 и WPF. Програмата е предназначенa както за начинаещи и 
любители, така и за всеки електротехник.  

 
За използването на пълната програмата е нужна регистрация, която може да се 

направи от самото приложение. Всеки регистриран потребител има възможност за из-
ползване на системите за: 

- качване и преглед на схеми 
- търсене по дадени критерии 
- коментари и рейтинг на публикации и потребители. 
- съобщения между потребителите 
- профили на потребителите. 
 
 Нерегистрираните потребители имат на разположение единствено търсенето 

и преглеждането на качените публикации. 
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Едно от нещата, които се забе-

лязват още със стартирането на програ-
мата са нейният опростен, удобен и ин-
терактивен  интерфейс, който е лесно 
използваем. Някои дизайнерски особе-
ности на програмата са нейните аними-
рани преходи между прозорците, ани-
мацията на обектите във всеки про-
зорец.  

 Единственото действие, нужно 
за използването на  пълният програмен 
продукт, е потребителят да направи 
една безплатна, бърза и лесна регистра-
ция, която може да се извършва чрез 
самото приложение. 

    

 

Както се забелязва, единствената ин-
формация, нужна, за да използвате пъл-
ното съдържание на програмата е потре-
бителско име, парола, електронна поща и 
ключова фраза, с помощта на която в бъ-
деще може да си възстановите паролата, 
ако я забравите. 

 

  
 
Системата за забравена парола 

работи на принцип, където чрез въведе-
ната от потребителя информация, като 
неговото потребителско име, електрон-
на поща и ключовата фраза въведена в 
регистрацията, му се презаписва нова 
парола, с която може да влезе в сис-
темата. 
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След регистрацията и влизането в 
системата са на разположение два отворени 
„таб“ прозорци с последните качени и с 
най-висок рейтинг публикации, личният ви 
профил, търсачка на публикации, качването 
на публикации, качените от вас публикации 
и системата за съобщения.  

Ако потребителя влиза след промяна 
на паролата, той може да си смени парола-
та, като влезе в профила си, може да отвори 
прозореца със системата за смяна на паро-
ла, и може да смени паролата си със собст-
вено зададена. 

Всеки елемент на публикация във глав-
ният прозорец предоставя кратка информация 
за нея, като: име, категория, дата на качване, 
автор, кратко описание и нейният рейтинг. 

Всяко минаване с мишката над дадена 
публикация активира анимацията й, с цел по-
лесно визуално показване на потребителя коя 
публикация е маркирал.Ако потребителя мине 
със мишката си над името над която и да е 
публикация ще има възможност да види пър-
вата снимка от нея, за да придобие по-добра 
представа за самата публикация. 

 

Отварянето на публикацията става като се натисне с ляв бутон на мишката 
върху нейното име от списъка със публикациите във главният прозорец.  

  
Чрез отварянето на публикация от 

списъка в главният прозорец, имате на раз-
положения пълната информация за даде-
ната публикация. Както е показано на 
снимката към всяка публикация има: имe, 
категория, описание, рейтинг и коментари 
специално за нея, дата на добавяне, автор 
на публикацията, брой прегледи, и опция за 
изтегляне на публикацията на вашият ли-
чен компютър. За добавяне на коментар се 
въвежда текста във полето за коментар и с 
натискането на бутон “Enter” или зелената 
икона за коментари, всеки потребител може 
да добави коментар, който ще бъде видян от всеки друг потребител на програмата. 
Също така всеки потребител има право на един вот за оценка на публикацията, 
откъдето произлиза рейтинг системата на публикациите. Една от другите опции на 
отворената публикация е, възможността да прегледате профила на потребителя, 
където е налична информацията за потребителя, която той иска да сподели с остана-
лите потребители. 
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Също така в главният про-
зорец е поместена информация за 
личният ви профила, с който сте 
влезли в системата. От него може да 
се запознаете вашата обща информа-
ция като ранг или рейтинг, може да 
проверите дали имате непрочетени 
писма или да изпратите съобщение 
до другите потребители в програ-
мата, или ако желаете да влезете в 
системата като друг потребител, 
може да го направите от иконката за 
„изход“. 

  
 

От полето за профила в глав-
ният прозорец може да отворите про-
зореца със вашият профил, откъдето 
може да промените вашата информа-
ция, снимка на профила или вашата 
парола. 

Промяната на вашата инфор-
мация става чрез двойно натискане на 
полето, което искате да промените и 
след завършените промени да натис-
нете бутон “Enter’. За промяна на 
снимката на профила е нужно да на-
тиснете върху снимката веднъж и да 
изберете снимка от  вашият компютър. 

 
Друга интересна система в 

програмата е нейната собствена сис-
тема за съобщения между потребите-
лите на програмата. От нея може да 
проверявате всяко едно съобщение 
изпратено до вас, както и всяко из-
пратено съобщение от вас. За да из-
пратите съобщение до останалите по-
требители, няма нищо сложно или 
трудно, единственото нужно за да из-
пратите съобщение е да натиснете 
бутона „Ново съобщение“ и да въве-
дете получател, тема и текст на съоб-
щението. 
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Ключовите системи в про-
грамата са нейните системи за 
правене на публикация и систе-
мата за търсене в базата от данни 
на публикации.  

Един от положителните 
белези в търсачката е нейният 
прост интерфейс. Единственото 
нещо нужно от потребителя е да 
въведе ключови думи (критерии) 
на търсенето и да избере в кои 
категории ще бъде търсенето. 

При всяко търсене се отва-
ря нова страница („таб“) със все-
ки резултат намерен в базата 
данни, подредени по-най скоро 
публикувани. 

Опростеният интерфейс 
на създаването на публикация 
предоставя един бърз и удобен 
начин да придадете към всички 
ползващи програмата, като ка-
чите схемите, които имате съхра-
нени на вашият компютър. Така 
ако вие имате нещо, което други-
те търсят, те ще могат да го 
намерят, разгледат, използват и 
изтеглят, като на това се състои 
цялата програма – всеки да при-
даде към системата, така че всич-
ки останали да могат да намерят 
това което търсят. 

Начина създаване на публикация в системата става лесно и удобно. Избират се 
от една до три снимки със схеми, въвежда се информация за публикацията като: име, 
категория и описание, като следва публикуването, след което всеки един друг по-
требител на системата ще може да види качената от вас публикация, да дава свое 
одобрение чрез вот системата, коментира или да изтегли цялата информация на пуб-
ликацията на своят компютър. 

Като бъдещи идеи за подобрения по проекта са предвидени, добавяне на 
система за чертане на схеми, както и експортирането на приложението като уеб-сайт, 
с цел улеснение на потребителите от гледна точка на лесен достъп до информацията. 
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Abstract: This article reports research findings, which assessing whether subliminal 
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three products. 
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„Рекламите не са предназначени за съзнателна консумация.  
Те са подмолни хапчета, предназначени за подсъзнанието…“ 

Маршал Маклуън, Understanding Media (1964) 
 
Ролята на подпраговата реклама 
 

В диманичен свят – като този, от който ние сме  част – съществува така нарече-
ното информационно претоварване.  Това означава, че мозъкът губи способността си 
да възприема и преработва цялата постъпваща информация. Научно доказано е, че 
мозъкът на човек може за запомни добре двадесет думи, което означава, че опитвайки 
се да запомним още десет, рискуваме да загубим част от информацията, която сме 
приели. 

Освен информация от книги, вестници и списания потребителите са „заляти” с 
рекламни послания от телевизия и интернет. Така човешките усещания се притъпяват, 
а интересът изчезва.  

След като бъдем заляти от всичката тази информация, осъзнаваме, че е непо-
силно за нас да я обработим за времето, с което разполагаме, и  се стига до момента, в 
който ние трябва да направим определен избор. Поставени сме пред всекедневните 
изпитания да селектираме звуци, картини, дори предмети. 

Според Гриндер и Бендлер,  автори на невролонигвистичното програмиране, 
мозъкът никога не забравя страховете си и по-емоционалните събития се открояват по 
важност. 

През 1957 година маркетинг специалистът Джеймс Вайкери използва „25 
кадър” във филма „Пикник”. По време на всяка кинопрожекция той поставял в про-
жекционната на механичния апарат за диапозитиви и прожектирал върху екрана ду-
мите „Пий Кока Кола” и „Яж пуканки” за 1/3000-на от секундата на всеки 5 секунди.  
След излъчването на този филм по данни на Вайкери са отчетени 18,1 % ръст в про-
дажбите на Кока Кола и 57,8% ръст в продажбата на пуканки. В последствие се създа-
ва мита за скритите послания в рекламата или по известна като „скрита реклама”.  
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Такива реклами с подпрагови елементи съществуват. Използват се и днес в практи-
ката, но за тяхното съществуване няма категорично доказани резултати. Виждайки 
ефекта постигнат от този маркетолог, подсъзнанието става главна цел за хората, рабо-
теши в сферата на маркетинга и рекламата.  И как да не бъде след като  според изслед-
вания съзнанието е това, което можем да контролираме, а подсъзнанието е това, чрез 
което можем да бъдем контролирани. 

 
Определение за подсъзнателна реклама 
 

Една реклама може да бъде характеризирана според начина на възприемането 
й, според медиите, според въздействието си и още много други критерии. Според пси-
хологическите критерии обаче, рекламата бива няколко вида. Според авторите на кни-
гата „Рекламата каквато е”, съществуват няколко вида реклами, „притежателки” на 
скрити послания. Такива са ирационалната, емоционалната реклама, реклама апели-
раща към инстинктите, импулсивно действаща и реклама изградена върху положител-
ни или отрицателни призиви [1]. 

Особен интерес предизвиква подсъзнателната и несъзнателната (подпрагова 
реклама).  Това са реклами, които въздействат на адресатите под прага на тяхното съз-
нание. При тях визуалната информация може да бъде предадена по различни начини – 
краткотрайни (флаш) образи, визуални илюзии, неясни стимули, стимули с двойно 
значение, неприсъща (случайна) информация.  

Според Робърт Хийт, автор на книгата „Скритата сила на рекламата“, нашият 
филтриращ механизъм предотвратява съзнателното възприятие на голяма част от 
информацията. Това става чрез блокиране на стимулите или чрез тяхното променя-
не/модифициране. Това води до запомняне на определна информация, която дори не 
сме опитвали да заучим. 

От всичко споменато до тук става ясно, че рекламисти и маркетолози се стре-
мят да въздействат точно по този начин на потребителя – чрез различни визуални и 
текстови похвати. 

 
Обработка на информацията – съзнание и подсъзнание 
  

Според Робърт Хийт ежедневното приемане на голямо количество информация 
е причината тя да бъде обработвана по различни начини от нашето съзнание. Освен, 
че не приемаме съзнателно цялата информация, с която се сблъскваме, ние я обработ-
ваме по различни начини. Пети и Касиопо и Гийп Франзен посочват три начина [2]: 

1) Активна обработка – тя изисква високи нива на внимание и често бива на-
ричана силно въвличаща обработка. Целта е информацията да се разбере, категоризи-
ра и запази. 

2) Автоматична обработка – за разлика от активната обработка, автоматична-
та не изисква никакво внимание.  Тя е постоянна,  недостъпна за съзнанието. 

3) Повърхностна обработка – ниско ниво на внимание, достъпна до съзна-
нието, но на много ниско ниво. Прилага се, когато обстоятелствата не са достатъчно 
важни, за да изискват пълно внимание.  

Рядко използваме активната обработка за осмисляне на това, което сме научи-
ли. В по-голяма част от случаите използваме автоматичните и повърхностни обработ-
ки, които могат да работят на полусъзнателни и подсъзнателни нива. 

Излъчването на рекламния блок  понякога ни принуждава да го игнорираме, 
вършейки друга странична работа, докато не настърпи моментът да върнем внима-
нието си на предаването, което ни интересува. Въпреки съзнателното отклонение на 
вниманието ни от тези реклами, част от нашето подсъзнание остава подвластно на 
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тях. С минимално или изцяло липсващо внимание, нашата памет съхранява възприя-
тията (видяното и чутото) и записва прости значения, прикрепени към възприетото. 
Този процес се нарича косвено учене. 

Косвеното учене за разлика от активното се характеризира с автоматичната 
обработка на информация и захранва косвената памет.  

Голяма част от рекламите се обработват, използвайки слабо въвличаща обра-
ботка (т.е. автоматично обработване, допълнено с повърхностна обработка). Възмож-
но е минимално активно заучаване да бъде приложено към нещо,което привлича по-
гледа или слуха, или пък нещо наистина ново и интересно, но извън това действа ос-
новно косвеното заучаване. Възприятията и концепциите се съхраняват като асоциа-
ции за марката. Често не можем да си припомним точно как и кога сме ги „научили“. 
Интуитивните решения при избора на марка се задействат от дълбоко вградени 
емоционални маркери. Рекламата работи особено добре, ако асоциациите с марката 
задействат такъв емоционален маркер. В такъв случай рекламата може да бъде силен 
мотиватор в избора на марка, без потребителят да си дава сметка за това. 

Начините за обработка на информацията са тясно свързани с разграничаването 
между съзнание и подсъзнание и тяхното функциониране спрямо емоциите.                                           

 
„Главният мозък е органът, с който ние мислим, че мислим”  
Амброз Бърз, американски писател 
 

Според авторите на книгата „Психология на рекламата”, мозъкът като главен 
орган на мислене определя до колко една информация е актуална като я съотнася с 
емоцията. Колкото по-силен е емоционалния октлик на получената информация, тол-
кова по-важна е тя. Това означава, че една информация е важна в зависимост от ней-
ния емоционален компонент. Този механизъм не се подчинява на волята. Ето защо ин-
формацията наситена с емоция, която ни поднася една реклама може да бъде доста 
по-лесно запомняща се. За една реклама е важно да предизвика положителен емоцио-
нален отклик, защото това може да не бъде гаранция за незабавна покупка, но обеща-
ва симпатия и благоразположение към продукта. 

Емоцията винаги е със предимство пред информационното натоварване, тъй 
като тя освобождава съзнанието от аналитични разсъждения и не натоварва излишно.  
Това означава, че изборът може да бъде направен несъзнателно, основавайки се на 
изключително емоционални предпочитания и без участието на умствената дейност. 

Съзнанието и подсъзнанието същесвуват само като функционални значения.  
Съзнанието е висша форма на психическа дейност на човека. То се основава на мис-
ловната дейност и е висш регулатор на човешкото поведение.  Освен това, то отговаря 
за изпълняването на определени задачи и може да контролира произволното внимание 
както и да осъзнава и осмисля информацията. Чрез съзнанието си ние можем да на-
правим волево усилие, което да способства за принудителното задържане на внима-
нието ни върху определен обект.  Съзнанието е това, което взима участие в рационал-
ното отношение към рекламата и спомага за нейното осмисляне.  

Истината обаче е, че рекламата е заплашена не от критиката, която може да бъ-
де породена от съзнанието, а от отговора и реакцията на подсъзнанието. 

Чрез различните средства за убеждаване, използвани в рекламата се предотвра-
тява критичното отношение на съзнанието спрямо рекламното съобщение.   

За разлика от съзнанието, телесното подсъзнание адресира получените сигнали 
до съзнанието. То следи и за сензорни сигнали като движенията и звуците.  Ето защо 
в изключителни ситуации, то реагира още преди заплахата за бъде идентифицирана от 
съзнанието. 
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Изследване 
 

Основната цел на изследването е да се установи емоционалното въздейсвие на 
рекламите върху респондентите и реакциите на потребителите спрямо видовите 
реклами. 

 

В направеното проучване са поставени няколко изследователски задачи:  
1) Да се измери нивото на тревожност на респондентите;  
2) Да се измерят емоциите преди и след показване на рекламата;  
3) Да се изследва връзката тревожност – емоционално състояние;  
4) Да се изследва разликата в емоционалните реакции на респондентите 

спрямо различните реклами. 

На основата на анализ на теорията и изследванията в областта на подпраговата 
реклама, на проверка поставяме следните хипотези: 

 
Н1: Очакваме, че рекламите, съдържащи подсъзнателни елементи, предизвик-

ват повишаване на емоционалното състояние. 
Н2: Очакваме, че рекламите, съдържащи подсъзнателни елементи, предизвик-

ват повишаване на нивото на емоцията „тревожност“. 
 
Обемът на извадката е 50 респондента – мъже и жени на възраст между 16 и  

60 години. 
За провеждане на изследването са използвани 6 реклами в 3 стокови категории: 

водка, часовници и козметика. За всяка категория е тествана по една реклама без 
скрити послания и една с такива. 

Рекламата за водка без скрити послания представя бутилка водка “Absolut” на 
сив фон. Рекламата е изчистена, символизираща чистотата на водката. Използвани са 
студени цветове, за да се продаде усещане на хлад.  

На  рекламата за водка със скрити послания се вижда млада жена, на пръв пог-
лед доста привлекателна, с руса коса, гримирана. В долния десен ъгъл се е поставено 
едно шише с водка на марката, която се рекламира. Вглеждайки се по добре и премах-
вайки мислено този грим ще се види, че всъщност това е череп на жена. Този елемент 
е включен с цел създаване на тревожност, която да бъде впоследствие намалена, кон-
сумирайки тази марка алкохол. 

В първата реклама за часовник се вижда часовник “Cartier” на черен и червен 
фон със червена кутия зад него. 

Във втората реклама се виждат двама млади мъже и една жена.  Подсъзнател-
ните елементи тук са скрити в начина, по който са застанали те. Освен, че очевидно те 
са почитатели на тази марка и носят такива часовници, рекламата цели да внуши 
идеята за хомосексуалността при младите хора. 

При първата реклама за козметика са представени 3 продукта на марката 
„Garnier”. Тя не се съдържа подпрагови елементи. 

Втората реклама представя три козметични продукта с подпрагови елементи, в 
които са включени визуална илюзия и стимули с двойно значение, тъй като оглеждай-
ки малко по внимателно тази реклама се вижда, че тези три продукта описват мъжки 
полов орган. 
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Реклами без скрити стимули Реклами със скрити стимули 

  

 
 

 

  
 
 

 За оценка на нивото на тревожност и емоционалното състояние на респонден-
тите са изпозвани два теста. Първият тест е Тест за измерване на когнитивно-
соматична тревожност (CSAQ - Cognitive-somatic anxiety questionnaire) [4].  Създаден 
е от Гери Шварц (Gary Schwartz) и Ричард Дейвидсън (Richard Davidson). Той се със-
тои от седем твърдения от различни аспекти на тревожността. Респондентите отгова-
рят на теста използвайки 5-степенна скала. Според резултатите на теста респонденти-
те попадат в три категории: 1) лица с ниска степен на тревожност, 2) лица със средна 
степен на тревожност и 3) лица с висока степен на тревожност. 

Тестът за оценка на емоциите (ЕAS – Emotional assessment scale) е създаден от 
Чарлз Карлсън (Charles Carlson) и Франк Колинс (Frank Collins) [4]. Този тест се със-
тои от специфични графични скали, при които респондентите отбелязват върху линия 
от 0 до 100 милиметра емоционалното си състояние в момента. Авторите на теста 
използват тази скала, за да се избегне рационализирането на изпитваната емоция в 
следствие на представени отговори, съдържащи думи. Скалата за оценка на емоциите 
включва 24 емоционални реакции представени с една дума. Тези емоционални със-
тояния се смятат за фундаментални и са еднакви за хората, независимо от културата. 
Всяка от тези отделни емоционални реакции се включва в едно от осем базови емо-
ционални състояния: гняв, тревожност, отвръщение, страх, вина, щастие, тъга и изне-
нада. 
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Изследването се провежда на четири етапа. Първо респондентите попълват 
теста за тревожност. След това попълват теста за оценка на емоциите, за да се опреде-
ли тяхното емоционално състояние в момента на попълването на теста. След попълва-
нето на този тест им се представя една от рекламите подбрани за изследването. 
Веднага след това респондентите отново попълват теста за оценка на емоциите. Целта 
на тази процедура е да се установят разликите в емоционалните състояния на респон-
дентите преди и след виждането на конкретната реклама. 

Получените данни бяха обработени със софтуерната програма SPSS. За провер-
ка на хипотезата за различие в емоционалните състояния преди и след показване на 
рекламата беше използван t-тест за свързани извадки.  

 
Резултати  
 

Данните от изследването при рекламите за водка показват значителна промяна 
в емоционалните състояние „гняв“, „тревожност“ и „изненада“. При първата реклама 
за водка без включени скрити елементи се отчитат единствено значителна промяна в 
емоцията „тревожност“ на респондентите, чието ниво спада. При втората реклама за 
водка, включваща скрити елементи, се наблюдава повишаване на нивото на „гняв“ и 
„изненада“ и отново спад на нивото на „тревожност“ у респондентите. 

  

Таблица 1  
Средни стойности на базовите емоции 

 

 Водка 1 Водка 2 
Емоции преди след преди след 

Гняв 18,7 15,0 6,8 22,8 
Тревожност 13,6 6,9 8,6 5,4 
Отвращение 0,8 2,5 4,9 4,2 
Страх 0,3 0,2 4,8 4,8 
Вина 1,8 0,3 5,1 3,5 
Щастие 51,1 48,8 42,1 39,1 
Тъга 2,8 0,3 5,6 4,3 
Изненада 12,5 15,7 11,4 16,8 

 
При рекламите за часовник единствената значителна промяна в емоционалните 

състояние се наблюдава при рекламата, включваща скрити послания. При нея нивото 
на „тревожност“ се понижава (виж Таблица 2). 
 

Таблица 2  
Средни стойности на базовите емоции 

 

 Часовник 1 Часовник 2 
Емоции преди след преди след 

Гняв 18,5 15,6 8,7 11,4 
Тревожност 18,5 13,9 8,7 4,8 
Отвращение 12,1 11,1 4,7 3,7 
Страх 7,8 8,5 2,0 2,4 
Вина 11,9 10,4 4,3 2,7 
Щастие 42,8 38,5 36,2 38,2 
Тъга 10,0 9,9 3,3 2,6 
Изненада 17,8 20,7 12,7 16,1 
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При рекламите за козметика се наблюдава значителна промяна в нивата на емо-
ционално състояние само при втората реклама за козметика, включваща скрити еле-
менти. При нея нивото на „гняв“ се повишава, а очакванията за значима промяна в ни-
вото на „тревожност“ не се потвърдиха (Таблица 3). 

 
Таблица 3  

Средни стойности на базовите емоции 
 

 Козметика 1 Козметика 2 
Емоции преди след преди след 

Гняв 14,7 17,0 7,8 20,9 
Тревожност 16,3 18,5 6,5 5,3 
Отвращение 20,1 8,8 4,0 4,2 
Страх 10,9 8,4 2,8 1,6 
Вина 9,9 8,1 4,1 3,3 
Щастие 35,5 33,1 40,7 37,3 
Тъга 11,9 5,3 5,9 3,6 
Изненада 15,5 9,7 8,5 14,9 

 
 

Изводи 
 

Поради много малкия брой от респонденти попадащи в категорията на висока 
степен на тревожност не може да се установи евентуална връзка между степента на 
тревожност на респондентите и тяхното емоционално състояние. Тестваните реклами, 
съдържащи подпрагови стимули, не доведоха до значимо повишаване на нивата на 
емоционалните състояние. Не се потвърдиха очакванията за повишаване на чувството 
на тревожност. 

Резултатите от изследването не могат да бъдат представителни, тъй като броя 
на респондентите е твърде малък. Използването на подпрагови елементи изисква вни-
мателно проучване и тестване на възприятията и реакциите не целевата аудитория. 
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Abstract: In February 2012 Bulgaria’s Ministry of education and science announced the 
project version of the School education act.  This act should define the future reforms in the 
Bulgarian education system that will raise system’s quality and functionality. Although the 
ministry team of experts has worked hard, the new education act actually presents more 
problems than solutions for the present educational issues. 
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През 2000 г. България, заедно с останалите тогавашни 188 държави-членки на 

Организацията на обединените нации, приема Декларацията на хилядолетието. Декла-
рацията е израз на единното и амбициозно желание на нациите да работят за целена-
сочени съвместни действия за развитие на човечеството с краен срок 2015 година. 
Рамкирането на този стремеж намира израз в осем области, осем измерими и кон-
кретни цели, известни като Цели на хилядолетието за развитие.  

Тези насоки обхващат спектър от базови и същевременно перспективни за 
обществото и неговото развитие социални, духовни, здравни и екологични области, 
сред които закономерно попадат основното и средно образование. 

Основен предмет на настоящата разработка са стремежите, действията, етапите 
и методите за  постигане на основните цели в сферата на началното и средно обра-
зование в контекста на българската образователна политика.  

Обект на настоящото изследване е представеният през месец февруари 2012 г. 
Проектозакон за училищното образование. В обхвата на анализа влизат предложените 
от Проектозакона механизми, системи и способи, оценени през гледните точка на 
заложените от Декларация на хилядолетието цели в областта на образованието, от ед-
на страна, и от друга, очакванията и препоръките на национално ниво по отношение 
на  образователната система.  

За постигане на изчерпателност и точност, настоящият анализ се фокусира 
както върху количествено и качествено изследване на изпълнените и неизпълнените 
цели в образованието и ефектите от заложените в проектозакона механизми, така и 
очертава перспективи и предлага възможни решения на установените проблемни 
звена в българската образователна система.  
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Образованието като процес – същност и значение: 
 

Образованието по същество представлява процес на целенасочени и регулярни 
социални инвестиции в човешки капитал. Въпреки че е кратка и ясна, тази дефиниция 
не е достатъчно изчерпателна и недвусмислена. С оглед избягване на неяснота и про-
тиворечия, следва да се дадат работни дефиниции на понятията „социални инвести-
ции” и „човешки капитал”. 

Работна дефиниция на понятието „човешки капитал: 
Както разяснява Михаил Мирчев в книгата си „Социална динамика и цивилиза-

ционно разслояване”, терминът „човешки капитал” бива употребяван от различни ав-
тори и доктрини по подходящ за развиваната теория смисъл. Следователно е трудно 
да се даде еднозначен и категоричен израз значението на понятието. 

В настоящата разработка терминът „човешки капитал” притежава широк и це-
локупен обхват, обединяващ разбиранията от икономическите, социалните и култур-
ните сфери, а именно: „онези качества и способности, умения и опит, знания и култу-
ра, позиции и авторитетност, статуси и достъп до ресурси и институционални 
средства, които позволяват на конкретната личност или група, общност или макро-
общност, институция или обществена система като цяло (използвани и инвестирани), 
да бъдат успяващи и конкурентноспособни в конкретната социална среда – да постиг-
не успехи, да гарантира добрата си жизнена перспектива, възпроизводството и разви-
тието си, да утвърждава себе си и да живеят достойно. . .” [3]  

Работна дефиниция на понятието „социални инвестиции”: 
Преди всичко, социалните инвестиции като дългосрочна и целенасочена поли-

тика са функция предимно на държавата. Количественото и качественото измерение 
на реализираните и съответно нереализираните социални вложения са своеобразно 
мерило за нивото на отговорност и ангажираност на институциите и администрацията 
на съответната държава. 

Социалните инвестиции са преди всичко политика и дейности, които имат за 
цел „увеличаване и модернизиране на човешкия капитал на населението и трудовите 
ресурси, съзряване на способностите и качеството на младите поколения, за да са 
годни за трудовата и гражданската реализация; за общото качество на живота на даде-
на нация, за приемствеността и доброто бъдеще на дадена нация” [3], постигане на 
последователност и надежден сценарий за поколенията.  

 Следователно, образованието е фундаментален, основополагащ процес за де-
ца, за млади и юноши, за бъдещето на нацията и за нацията като цяло – да образова и 
квалифицира, да възпитава морал, традиции, родолюбие, да създава и усъвършенства 
умения, да помага в индивидуалното и духовно израстване, да интегрира, да укрепва 
достойнство, чест и идентичност на поколения и потомства. Образованието е отговор-
ност към развитието, към перспективите, към властта,  която нацията поверява. 

Обучението е безспорно основен образователен процес, но като самостоятелен 
обект то е непълноценно. Нужна е спойка, която да го приложи в практиката, но не 
като обикновено преподаване, а в интригуващо и градивно обучение.  

Този важен и мост е утвърденият модел на работа в училището като среда от 
учителите като ментори. От дейностите в този модел зависят фактическите резултати 
от израстването и усъвършенстването на учениците. На това ниво се изграждат култу-
рен облик и национална идентичност, възпитават се обичаи и традиции и светоусеща-
не. За израстването са нужни подходящи условия и стимули за усвояването на основ-
ни социални, естетически, изследователски, креативни и технически умения, реализа-
ция на творчески потенциал на всяко дете. Съдържателното образование е последова-
телно предаване на социални опит и отговорности.  
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Логичният въпрос тук е как новият проектозакон за основното и средно образо-
вание е  съобразен с реалността на българското училище, преподаватели, деца?  

 
Проектозакон за училищното образование (февруари 2012 г.) 
 

Българското образование има дълбока обвързаност с традициите. Както към 
стремежа за базова грамотност, така и към високи достижения и успехи – медали и 
призове на регионални и световни олимпиади и състезания1.  

В съответствие с традициите и успехите, обществените очаквания към новия 
Закон за образованието са високи.  

Проектозаконът за училищно образование е представен на 14 февруари 2012 г. 
Според изказванията на заместник-министърът на образованието Милена Дамянова, 
крайният вариант на този нов проектозакон цели изцяло да замени сега действащия 
Закон за народната просвета. Новият закон трябва изцяло да преосмисли подхода и 
мисията на образователните институции – министерство, училища и детски градини, 
като предложи  нови механизми, целящи улесняване работата на системата, стимули-
ране на талантливите, подобрение качеството на обучение. 

Справило ли се е Министерството на образованието и науката? За обективен 
анализ, оценката от настоящата разработка ще изхожда от две категории, визиращи 
както наднационалната ангажираност на Република България, така и очакванията на 
национално ниво. 

 
Категория 1: Наднационални ангажименти: 
 

Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (ПРООН), 
целяща изпълнението на заложените в Декларация на хилядолетието цели, е основния 
международен ангажимент на българската страна в областта на образованието. С 
краен срок 2015 г., програмата има ясната амбиция за конкретни средносрочни 
действия. 

Задълженията на българската страна са насочени в областите за повишаване 
записваемостта в училищата, интегриране на малцинствените групи, ограничаване 
дела на отпадащи деца от образователната система, изпълнение на задължителното 
образование до 16 годишна възраст и цялостно повишаване качеството на образова-
нието. Програмата за развитие на ООН предлага и конкретни политики, чрез които 
заложените цели да бъдат достигнати. 

Такава конкретна мярка е подобряването управлението на училищата  чрез учи-
лищни настоятелства. Чрез функционирането на такъв орган ще може да се подобри 
двупосочния комуникационен модел  ученици ↔ родители ↔ училище. Гражданската 
инициатива и контрол би довела до бързо и навременно откриване и разрешаване на 
възникнали проблеми, съгласуваност между действията на училището и желанията на 
родители и деца, по-открит модел на управление, респективно повече доверие. 

Проектозаконът за училищното образование предвижда създаването и легити-
мирането на такива обществени съвети на база текстовете в Глава 10 – Родители, за 
утвърждаването правата на родителите, и Глава 14 – Обществени съвети, уреждаща 
създаването и правомощията на гражданските структури.  
                                                            

1 Част от последните успехи са 4 медала от олимпиадата по астрономия в Казахстан, 2011 г.;  
3 място на европейското състезание по икономика и мениджмънт, 2011 г.; 11 медала от 
международното математическо състезание в Непал, 2011 г.; 3 медала от математическата 
олимпиада в Тайланд, 2011 г.; отборно първо място в първото издание на международното със-
тезание по компютърни мрежи Networking Academy Games 2011. 
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Новият закон предлага и механизъм за стимулиране и осъществяване образова-
телния процес до 16 годишна възраст. С текстовете в Глава 6 – Училищно образова-
ние, следва средното образование да бъде разделено на два етапа – първи гимназиален 
(VIII до X клас включително) и втори гимназиален ( XI до XII клас включително). Съ-
щественото в случая е задължителния характер на първия гимназиален етап и изби-
раемия статус на втория. От тук следва, че незаинтересованите да продължат образо-
вание до XII клас ще имат уредена възможност да прекъснат след успешно завършва-
не на X клас, а по силата на Чл. 131 от Раздел VIII – Завършване на клас, етап и сте-
пен на образование, ще получават документ, удостоверяващ постигнатото образова-
телно ниво.  

Дали тази мярка ще бъде успешна? Към настоящия момент от Министерство на 
образованието и науката липсва оценка на ефекта от тази мярка по отношение на про-
цент завършващи ученици и за съотношението на завършителните X и XII клас.  

Следващ проблем на тази мярка се явява една от предложените политики от 
Програмата за развитие на ООН (ПРООН) – съобразяване образователния процес с 
актуалния пазар на труда. В обстановката на икономически застой трудовият пазар 
търси предимно висококвалифицирани специалисти и експерти, а за ниско образова-
ните кадри се предлагат неперспективни и временни позиции. Едно по-ранно завърш-
ване на образователния процес, съпроводено от ниска опитност, може да доведе до 
образуване на голяма слабо подготвена маса и минорна елитна класа – нездравосло-
вен дисбаланс, водещ опасността общественото развитие да застине на ниво на 
постоянни опити за компенсиране на многото необразовани от малкото квалифици-
рани. 

Проектозаконът за училищното образование не предлага и качествени решения 
за един от първостепенните обекти, очертани в ПРООН – увеличаване броя на записа-
ните и ограничаването на отпадналите от образователната система.  

От сравнителния табличен анализ на база Таблица 1 за напредъка на България в 
борбата за намаляване броя на отпадналите деца се забелязват много бавните темпове 
на прогрес, а в аспекта на прогимназиалния етап е налице дори задълбочаване на 
проблема в сравнение с 2001/02 година. В този смисъл се явява предложената в 
Раздел VIII, чл. 123 мярка за успешно преминаване на V клас с една годишна оценка 
Слаб (2). За съжаление тази мярка предвижда подобрение на количествените показа-
тели за сметка на качествените, което може да повлияе негативно както върху броя 
завършващи образование, така и върху бъдещия потенциал на човешкия капитал. 

Липсва и напредък в борбата с причините за напускане – Семейните причини 
остават водещ критерии в трите етапа на средно образование, като само в начален 
етап данните за 2009/10 г. са по-добри в сравнение с 2001/02 г. Смяната на местата на 
нежеланието и заминаването в чужбина е логична с оглед броя на населението през 
2001 (7 928 901) и 2011 (7 364 570).  

С оглед на ниските темпове на прогрес и липсата на адекватни механизми за 
справяне с отпадането, целите, заложени за 2015 г. изглеждат нереалистични и неосъ-
ществими.  

Другият основен проблем в ПРООН – повишаването броя на записаните, също 
не е съобразен в Проектозакона за училищното образование. За изминалите 10 години 
България бележи напредък единствено в сферата на гимназиалния етап, докато 
началния и прогимназиалния етап отбелязват спад. С липсата на политика за стимул и 
поощряване записването в училищата както за български деца, така и за деца от мал-
цинствените групи, заложените очаквания за 2015 г. ще останат в графа „неиз-
пълнени”.  
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Таблица 1 

Начален етап 2001/02 г. 2009/10 г. 2014/15 г. 
Учащи 349616 260340 няма данни 
Напуснали 8943/ 2,55% 5928/ 2,27% Очаквани: 0% 
в това число:    
Поради нежелание 2846 533   
Поради семейни причини 3095 2959   
Заминали  в чужбина 1201 2010   

Коефициент на записване (в %) 98,5% 93,4% Очаквани: 100% 
Прогимназиален етап 2001/02 г. 2009/10 г. 2014/15 г. 
Учащи 367055 225055 няма данни 
Напуснали 9782/ 2,66% 7578/ 3,36% Очаквани: 2% 
в това число:    
Поради нежелание 3096 1412   
Поради семейни причини 3434 3660   
Заминали  в чужбина 863 1967   

Коефициент на записване (в %) 83,1% 82,4% Очаквани: 95% 
Гимназиален етап 2001/02 г. 2009/10 г. 2014/15 г. 
Учащи 329018 306925 няма данни 
Напуснали 8468/ 2,57% 6035/ 1,96% Очаквани: 1% 
в това число:    
Поради нежелание 3231 1651   
Поради семейни причини 2460 3202   
Заминали  в чужбина 515 825   

Коефициент на записване (в %) 68,3% 78,6% Очаквани: 90% 
Източник: Програма за Развитие на ООН; НСИ 

  
 
Извод: По отношение на международните ангажименти на българската страна, 

новия Проектозакон за училищното образование не се съобразява с поставените за-
дачи. Въпреки въвеждането на обществени съвети в училищата, което неминуемо ще 
доведе до улесняване работата на училището и повишаване качеството на образова-
телния процес като цяло, проектозаконът не предлага цялостна политика, която да 
съответства с поетите ангажименти. С оглед ниските темпове на растеж в някои об-
ласти и обезпокояващия регрес в останалите аспекти, както и несъобразени с реалната 
ситуация мерки, България надали ще успее да постигне заложените в Програмата за 
развитие на ООН цели, от което би проличала ниска ангажираност и отговорност на 
българската страна.  

Чрез предвидените и главно непредвидените в Проектозакона за училищно 
образование механизми, в контекста на Програмата за развитие на ООН, България по-
скоро ориентира социалните инвестиции към застой, което не очертава ясни перспек-
тиви в образованието и не насърчава човешкия капитал. 

Препоръки: 
- Отпадане възможността за преминаване от V в VI клас с годишна оценка 

Слаб (2) с оглед опасността от тенденциозно занижаване качеството на образовател-
ното ниво. 
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- Изследване ефекта от по-ранно приключване на средното образование. При 
отрицателни ефекти въвеждане на задължително образование до 18 годишна възраст 
и XII клас включително. 

- Предлагане на мерки за намаляване броя на отпадналите деца. В това чис-
ло: психологически тренинг на учителите и мотивиране им  за отдадена и поддържа-
ща вниманието на децата работа; оценка възможността на въвеждане образователен 
ценз „средно образование” при упражняване право на глас; санкции за родители, 
които спират децата си от училище/ чието дете не посещава училище редовно. 

- Оценяване възможността за въвеждане задължителен интернат за деца от 
многодетни, социално слаби и  семейства в затруднения като начин за подкрепа и ин-
теграция както на български, така и на деца от малцинствените групи. 

 
Категория 2: Очаквания на национално ниво 
 

На 14 февруари 2012г. Министерството на образованието и науката представи 
първия сериозен проектозакон за средното образование след цяла сага от спорни и 
лишени от устойчиви концепции, проекти и идеи (анонсирани идеи за нов закон – 
2007 г., проект от 100 страници – март 2009 г., концепция от април 2010 г.). Успял ли 
е този път екипът на Министерството на образованието и науката да изготви 
регламент, отговарящ на нуждите и очакванията на обществото? 

Едно от най-големите преимущества на новия проектозакон са заложените в 
Глава 3 Държавни образователни стандарти. Разделени в общо 17 направления, тези 
стандарти за първи път предлагат законово регламентирани образователни направле-
ния – едно от основната критика на сега действащия Закон за народната просвета. 
Държавните образователни стандарти са пряко обвързани с идеята училищата и учи-
телите да имат свобода в изготвянето на учебни планове, защото стандартите се явя-
ват базова линия за действия, фундамент от изисквания към резултатите в образо-
вателната система, върху която преподавателите да наградят със собствена визия.  

Въвеждането на образователни стандарти и децентрализиране на образовател-
ната система обаче не може да бъде самоцелно и еднолично. Прилагането на образо-
вателни норми е съпроводено с поне 2 критерия, за да бъде ефективно: 

1. Последователна политика – образователните стандарти изискват голям по 
обем работа и за успешното им приложение е нужна съгласувани действия на прием-
ственост на следващите правителства.  

2. Почит и мотивация в системата – за успешната реализация на една де-
централизирана система изобщо, дори и с определени минимални изисквания, е 
нужен респект и стимул към служителите в системата както вътре в тази уредба, така 
и от обществото.  

Първият критерий не зависи от закона, а от политическото единомислие, което 
Министерството на образованието на науката ще постигне в дискусии и обсъждания. 

Вторият критерий е комплексен, от една страна, и наболял като обществен 
проблем, от друга. Въпреки ролята на будителите, присъстващи в календара и на 
които обществото отдава всеобщо уважение, почитта към българския учител като но-
сител на знания, нрави, ценности е обезпокояващо ниска. Какво предлага новия про-
ектозакон, за да  подобри обществения статус на преподавателите? 

В проекта са заложени няколко текста, касаещи пряко статуса на препода-
вателите като педагогически специалисти – Глава единадесета, Раздел II, чл. 219, ал. 
4: „На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, адми-
нистративните органи и обществеността” и Раздел VI, чл. 264, ал. 1 от същата глава: 
„Педагогическите специалисти може да бъдат поощрявани с морални и материални 
награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование”. Ако 
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съдим по досегашната практика, то цитираните текстове няма да доведат до нужния 
ефект, тъй като те присъстват и в сега действащия Закон за народната просвета, Глава 
V, чл. 40. Под въпрос е успеха и на другото предложение от Глава шестнадесета, 
Раздел I, чл. 291, ал. 1, предлагащо възможност по преценка на детските градини и 
училищата с високи образователни резултати да се финансират дейности и/ или педа-
гогически специалисти. Процес, смислово препокриващ се с текста в Глава единадесе-
та, Раздел VI, чл. 264, ал. 1 

Уважението и мотивацията са обвързани и с едно от нововъведенията в проек-
тозакона – Глава шестнадесета, Раздел I, чл. 281, ал. 1: „Субсидията от държавния 
бюджет за държавните дейности по образованието за частните детски градини и част-
ните училища включва средства за издръжка на дейностите по отглеждане, възпита-
ние и обучение на децата и учениците.” Принципно и морално редно е държавата да 
подпомага равния достъп до образование на всички желаещи граждани на Република 
България, щом образователната структура е регламентирана от закон и конституция.  

Според тиражирани в общественото пространство мнения субсидирането на 
частни училища и детски градини би имало и друг положителен ефект – конкуренция 
между частни и държавни институции, което логично ще повиши качеството на обра-
зованието като цяло. Принципно вярна теза. 

За осъществяване на очертаната конкуренция обаче са нужни равни начални 
условия. Тук влиза осигуряването на еднакво заплащане на учителите, респективно 
равна начална мотивация – нещо, тотално отсъстващо от новия проектозакон.  

Проблемът не е само във фактическото изравняването на заплатите. Според 
проведеното през 2008 г. „Сравнително изследване на учителското възнаграждение в 
Европа” на Комитета за образование на Европейския търговски съюз (Графика 1), 
българските преподаватели (основен и среден етап) получават средно 8 до 12 пъти по-
ниски месечни заплати от колегите си в страни като Франция (френската държава 
плаща еднаква заплата на учителите както в частни, така и в държавните училища), 
Германия, Дания, Финландия, Белгия, Финландия и дори Малта, Кипър и Чехия,  а 
Испанските частни преподаватели дори получават по-малко от държавните си колеги:  

 

Графика 1: 

 
(забележка: Испания, учителска заплата в: ES1a: частния сектор, ES2b: държавния сектор) 
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Освен липсата на механизми за преодоляване на демотивиращите фактори, 
породени от неравностойното положение между български и чуждестранни учители, 
и очертаващото се неравенство между българските учители в частния и държавния 
сектор, в Законопроектът за училищно образование отсъства и решение на друг проб-
лем, имащ общо със стимулирането и поддържането на качествена и лесно адаптира-
ща се система – приобщаването на нови педалогически специалисти в сферата на на-
чалното и средното образование. 

Според изследване на КНСБ за 2011 г. средната издръжка на живот в България 
е достигнала сумата от 536 лв., която е с 25 лв повече от 2010 г. Със стартова заплата 
от 460 лв. за преподавател без опит към 2011 г. и липса на предложена програма за 
подобряване условията за млади учители, би било нереалистично да се констатира, че 
новият проектозакон е съобразен с действителността и, че има бъдеща визия. 

Не на последно място, нивото на заплащане отразява общата оценка към важ-
ността и значението на професията. С оглед представените данни анализът защо  
обществото не уважава учителския труд е излишен. 

 
Препоръки: 
 

- Постигане политическо единогласие за последователна политика в област-
та на въвеждане на Държавни образователни стандарти. 

- Прилагане  на стратегия за увеличаване процентно финансиране по БВП за 
образование и учителското възнаграждение до нива, близки до средните за ЕС за по-
вишаване мотивацията и общественото мнение към професията 

- Уеднаквяне учителската заплата в държавните и частните училища и 
детски градини за създаване на градивна конкурентна среда. 

- Разработване на дългосрочна стратегия за млади учители, включваща добра 
начална заплата, психически тренинг за поддържане ентуасиазма у децата. 

 
Заключение: 
 

Нуждата от нов закон в сферата на средното образование е осезаема. Сега 
действащият Закон за народната просвета е остарял морално и функционално, а мно-
гото изменения и добавки внасят хаотичност при причита и прилатането му. Освен 
това, българската страна изостава сериозно в наднационалните си ангажимети, от ед-
на страна, в националните очаквания, от друга, и особено в сравнение с прогреса на 
останалите страни от Еврпейския съюз.  

Разбира се, законът като вид нормативен акт е по-скоро рамка, а не универса-
лен инструмент за решаване на проблеми, но именно ролята му на рамка определя 
неговия характер и перспективите, които ще бъдат водещи при провеждане на образо-
вателанта политика както на настоящото, така и на бъдещите правитества. 

В тази насока бих заключил, че Проектозаконът за училищното образование, 
въпреки добрите си намерения и предложeните механизми, не успява да обвхане нуж-
ните за образователната система насоки. В проектозаконът липсат доказателства за 
предварителен анализ и оценка на реалността, откъдето следват нереалистичните и 
непрактични педложения. В представената законова рамка не присъстват решения за 
основните настоящи проблеми звена. Следователно, основната концепция за децент-
рализиране на системата е прибързана и няма да доведе до ефекастно работеща 
уредба, защото не се базира върху здрава основа на отговорна, синхронизирана и 
висококачествена централизирана образователна система. 

В заключение, Проектозаконът за училищнното образование всъщност не 
предлага възможности за адекватни и целенасочени системни соцални инвестиции, а 
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по-скоро стагнация, застой на човешкия капитал. Тази пасивност, с оглед сега-
протичащите процеси на регрес и дегредация в образователната система, неименуемо 
означава само едно: задръстване на човешкия капитал и отсъствие на надежден бъдещ 
сценарий. 
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НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО 

ОТВЛИЧАНЕ. ПРЕВЕНЦИЯ 
 

Кристияна Емилова Попова, Мария Тодорова Кьосева 
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Насърчителна награда 

 
 

CRIMINAL LAW ASPECTS OF THE CRIME ABDUCTION. 
PREVENTION 

 
Kristiyana Emilova Popova and Mariya Todorova Kyoseva 

 
 
Abstract: Abdiction is a crime which affects the victim’s ability to move freely. This action is 
taken against the victim’s will since he has not agreed to be moved from one place to 
another. The aggravating circumastances include cases when the victim is under-age or 
pregnant, when the offender is armed or he is member of organized crime group, etc. 

 
Key words: Abdiction, kidnapping, victim, crime, case, freely, armed. 
 

 
Конституцията на Република България изрично и във връзка с международните 

договори, по които държавата ни е страна, гарантира свободата на личността. Според 
нейните разпоредби всички хора се раждат свободни (чл.6, ал.1), всеки има право на 
лична свобода и неприкосновеност (чл.30, ал.1). От друга страна, Конституцията 
ограничава задържането, подлагането на оглед и обиск, само до случаите когато това 
е уредено със закон (чл.30, ал.2). 

В действащото българско законодателство не срещаме легално определение за 
понятието „свобода на личността”. 

Свободата на личността е съвкупността от признаците в действащото право 
възможности индивида да формулира своята воля на основата на осъзнати природни и 
обществени закони, както и да действа в съответствие с тази воля и съобразно със 
своите интереси и цели в дадена сфера на обществения живот, докато с това не засяга 
правата и интересите на останалите правни субекти. 

Престъпленията против личността определени в Особената част на НК, глава 2. 
Посегателствата срещу свободата на придвижване в пространството раздел 4 –  отвли-
чне и противозаконно лишаване от свобода. 

 Основния състав на отвличането е формулиран в ал.1 на чл.142 НК „Който 
отвлече другиго, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години”.  

Непосредсвеният обект на отвличането включва широк кръг от обществени от-
ношения които се засягат – при него наред с възможността за свободно придвижване 
в пространството, се засяга и свободата за формиране волята на пострадалия.  

Пострадал от престъплението може да бъде всяко физическо лице. 
Изпълнителното деяние се изразява с думата „отвличане”– принудително пре-

местване в пространството или да го отведе на друго място. Престъплението е довър-
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шено когато пострадалият бъде преместен и свободата на движение ограничена. От-
вличането е резултатно престъпление, което ще бъде довършено, когато пострадалият 
бъде поставен в положение да не може свободно да се придвижва в пространството.  

Субект на престъпно отвличане по основния състав може да бъде всяко наказа-
телноотговорно лице 

Формата на вина на това престъпление се осъществява с умисъл. 
В чл.142, ал.2-4 НК са формулирани по-тежко наказуеми състави, в сравнение с 

основния, защото законодателят е преценил, че при проявление на изброените об-
стоятелства има основание да се налага по-тежко наказание.  

Деецът трябва да съзнава всички допълнителни квалифициращи признаци. 
На първо място квалифицирано е отвличането на лице, ненавършило 18 години 

(чл.142, ал.2, т.3 НК). В тези случаи законодателят е отчел, че жертвата е с още 
неоформена психика и отвличането може да предизвика сериозни душевни смущения 
у нея, което повишава обществената опастност на престъплението. (15-годишно моми-
че от Белоградчик е било отвлечено на излизане от дискотека в ранните часове на 15 
февруари, но полицията успяла да задържи похитителя минути след предаването на 
откупа). 

След изменение на НК от 1997 година, в чл.142, ал.2, т.3 беше предвидено и 
ново обстоятелство, квалифициращо отвличането – когато е отвлечена бременна же-
на. По време на бременността жените са особено чувствителни и някои прекомерни 
отрицателни емоции могат да предизвикат спонтанен аборт. 

На следващо  място престъпното отвличане е квалифицирано и когато постра-
далият е лице, ползващо се с международна защита (чл.142, ал.2, т.4 НК). Престъпле-
нието засяга отношенията, които се пораждат във връзка с прякото или косвено учас-
тие на пострадалия в особените отношения, чрез които се осъществяват международ-
ните връзки на нашата държава с други страни. 

 По-тежко се наказва отвличането и когато пострадали са две или повече лица 
(чл.142, ал.2, т.5 НК). В тези случаи се засяга по-широк кръг от еднородни обществе-
ни отношения, защото с престъплението се посяга на свободата на повече граждани. 
Необходимо е умисълът за отвличане на повече от едно лице  да е възникнал преди 
деянието, по време на отвличането на първото лице или непосредствено след него. 
(Трима души са задържани за отвличането на цяло семейство. Акцията със звуч-
ното име “Наглеците” започва след сигнал за отвличане на 66-годишен мъж и 
съпругата му на 63 години, получен на 29 април следобед, съобщават от МВР). 

Втората група обстоятелства квалифициращи отвличането се отнасят до него-
вата обективна страна. Степента на обществена опасност ще е по-висока, на първо 
място, когато деецът е бил въоръжен (чл.142, ал.2, т.1 НК). Това условие е изпълнено 
когато деецът е носел в себе си огнестрелно или хладно оръжие, независимо дали си е 
послужил с това оръжие. (03.11.2011- 29-годишен мъж отвлече бившото си гадже, 
заплашвайки я с нож, съобщиха от Пресцентъра на МВР в Пловдив. Вчера мъж е 
подал сигнал в полицията, че 24-годишната му половинката е била отвлечена. Млад 
мъж я заплашил с нож и насила я е вкарал в такси, което потеглило в неизвестна 
посока). 

.Обществената опасност ще е по-висока и когато от отвличането са настъпили 
значителни вредни последици. Законът не уточнява естеството на тези последици. 
Поради това те могат да имат личен, семеен или имуществен характер.  

Накрая още по-тежко наказуемо е отвличането, когато към пострадалия е 
проявена особена жестокост – чл.142, ал.3, т.4 НК – деянието е извършено по особено 
мъчителен или опасен начин. (30.09.2011 – Съдът чу експертизи как „Наглите” са 
рязали пръсти и уши – Според експертизата, когато са ампутирали четвърти и 
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пети пръст на лявата ръка на А.Б., той е изпитал силна болка и страдания. 
При В. В. е отрязана голяма част от ушната мида, вероятно с фин, остър нож, 
скалпел или бръснач. И при тримата пострадали ампутациите са извършени прециз-
но и уверено). 

Отвличането е квалифицирано, когато е извършено от две или повече лица 
(чл.142, ал.2, т.2 НК). То ще е налице когато най-малко две лица са участвали в при-
нудителното преместване на пострадалия. (Трима са арестувани снощи за отвличане. 
Полицията е задържала похитители, които поискали откуп от 50 000 лева). 

В чл.142, ал.2, т.6 НК като квалифициращо обстоятелство е посочен и особе-
ният начин за осъществяване на престъплението – „когато деецът се е представил за 
лице от състава на МВР или е действал по поръчка на организация, която извършва 
охранителна или застрахователна дейност” (20-08-2009 г. Група агресивни охранители 
отвлякоха туристи от хотел Явор в Слънчев бряг). 

Пак с оглед субекта престъплението е квалифицирано и когато деянието е из-
вършено от лице, участващо в престъпна организация или група, която чрез принуда 
сключва сделки или извлича облаги или действа по поръчка на такава организация 
или група (чл.142, ал.2, т.8 във връзка чл.321а НК). Според него „който участва в ръ-
ководството на организация или група, която чрез използване на сила или внушаване 
на страх сключва сделки или извлича облаги, се наказва с лишаване от свобода от три 
до осем години. Участниците в такава организация се накавват с лишаване от свобода 
до пет години”. 

Отвличането е по-тежко наказуемо и когато е извършено повторно.  
По ал.2, т.7 на чл.142 НК, квалификацията на деянието е с оглед субективната 

страна на престъплението- „отвличането е с користна цел или с цел лицето да бъде 
изведено извън границите на страната”. Особеното е, че ако лицето вече бъде изведе-
но от страната, ще има извършено още едно престъпление, освен отвличането, и това 
е престъплението, свързано с незаконното превеждане през държавната граница 
(Смолян 19 Октомври 2011: 21-годишният В.Й. от София бе осъден за каналджий-
ство след като се опитал да изведе в Гърция трима иракчани и един ганаец). 

Съставът на престъплението отвличане трябва да се разграничава от сходните 
му състави- противозаконно лишаване от свобода (чл.142а НК), където отвличането 
се явява специален състав по отношение на традиционното противозаконно лишаване 
от свобода. Общото между двете престъпления е, че и двете са уредени в раздел 4, 
глава 2 в Особената част на НК. 

Разликата е в непосредствения обект, защото при отвличането наред с възмож-
ността за свободно придвижване в пространството се засяга и свободата за формиране 
волята на пострадалия. При противозаконното лишаване от свобода се засяга само  
възможността човек да се придвижва свободно. Изпълнителното деяние на про-
тивозаконното лишаване от свобода може да се осъществява и само чрез бездействие 
за разлика от отвличането. Противозаконното лишаване от свобода пък трябва да се 
различава от задържането на заложник по чл.143а НК, където то има характера на 
специален състав.(На 23 март около 16.00 часа 27-годишният С. П. С. нахлу в клон на 
„Инвестбанк" в центъра на Сливен, простреля охранителя и взе другите шестима 
служители в банката за заложници). 

Разграничение може да бъде направено и със състава на престъплението по 
чл.156, ал.1 НК. Освен обществените отношения, които осигуряват свобода на прид-
вижване в пространството и на избора на поведение, това престъпление засяга и 
обществените отношения, гарантиращи половата неприкосновеност. Отвличането по 
чл.156 НК е специален случай по отношение на престъплението по чл.142 НК, поради 
което последното се поглъща от посегателството с цел предоставяне за развратни 
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действия. Когато пострадалата жертва е отвлечена от дееца с цел той лично да извър-
ши развратни действия с нея, отсъства целта за предоставянето и другимо за 
развратни действия. При това положение деянието е несъставомерно по чл.156 НК. 
(26.10.2011 – Младеж на 19 години от Кърджали отвлича и държал насила затворе-
но непълнолетно момиче и многократно го изнасилвал, като го принудило да прости-
туира. Полицията в Кърджали е задържала младежа след сигнал на родителите, че 
момичето не се е прибрало в дома си втори ден. Ученичката е обявена за издирване и 
е намерена от полицейски автопатрул в района на автогарата в града.).  

Отвличането с цел разврат се различава от това по чл.177, ал.2 НК по обект на 
посегателство. Когато пострадалата е отвлечена с цел да бъде принудена да сключи 
брак, се застрашават обществените отношения, които осигуряват доброволното 
установяване на семейни отношения между гражданите и условията за валидност на 
брака (14.02.2011-17-годишна от Любимец бе отвлечена, за да става булка, от неиз-
вестни четирима души, съобщиха от полицията в Хасково. В събота в полицейското 
управление в Любимец е получен сигнал от майката на момичето от Любимец, че 
около 20.00 часа четирима мъже са качили в лек автомобил 17-годишната й дъщеря. 
След проведено издирване малолетната е открита в Харманли. Установено е, че 
деянието е извършено с цел брак). 

„Превенция и противодействие срещу отвличанията” 
Превенцията включва всички предприемани качествени и количествени мерки, 

които целят да намалят или да допринесат за намаляване на престъпността и на 
чувството за несигурност у гражданите. Този резултат може да бъде постиган както 
чрез пряко предотвратяване на криминалните действия, така и с помощта на политики 
и на действия насочени към ограничаване на криминогенните фактори и на причините 
за престъпността. Превенцията съчетава действията на публичната власт, на компе-
тентните органи, на съдебната власт, на органите на местното самоуправление и на 
създадените от тях специализирани асоциации, на частния сектор, на неправителстве-
ните организации, на академичните среди и на гражданството, всички те широко 
подкрепяни от средствата за масова информация 

Годишно в света се извършват между 1800 и 3000 отвличания  за откуп. В по-
следните години в България се регистрира значителен ръст в броя на отвличанията – в 
рамките на 20 години (1989-2009) са регистрирани 25-30 по-значителни отвличания, 
станали известни на органите на МВР. Поне 11 от тях, т.е. над една трета за извърше-
ни в рамките на последните три години. Голяма част от отвличанията не стават никога 
достояние на медиите и на МВР, а немалък брой от отвлечените, въпреки платения 
откуп не са освободени и изчезват безследно. Въпреки арестуването на голям брой 
заподозрени за отвличания в средата на декември 2009 г. няма сериозно основание да 
се прогнозира, че в България ще настъпи спад в броя на отвличанията. Причините за 
това са няколко – икономическата криза води до нарастване на престъпността по 
принцип и до постоянно създаване на нови престъпни групи; съотношението между 
риска от залавяне и печелбата при отвличане за откуп е сравнително благоприятно за 
похитителите; методите и тактиките на действия на похитителите постоянно се 
адаптират, видоизменят и усъвършенстват, а затворените им групи спазват строга 
конспирация и са организирани в клетъчни структури, което ги прави трудни за 
разкриване.  Един от най-удачните начини за противодействие и превенция срещу 
подобни опасни престъпления са разпространяването на информация, подобряване на 
общественото разбиране на проблема, образователните кампании за онези, които са 
уязвими към отвличания. Граничният контрол и мерките за удостоверяване валид-
ността на документите за пътуване или самоличност също са сред необходимите 
мерки, които трябва да се предприемат за превенци на отвличането. Гражданското 
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общество има важна роля по отношение превенцията на отвличането и защита на 
неговите жертви. На жертвите на отвличането трябва да бъде предоставяна физическа 
и психологическа помощ и подкрепа за тяхната реинтеграция в обществото. Запозна-
ването с осмисления и анализиран опит от подготовката и провеждането на отвлича-
ния, разкриването на наблюдение над и проследяване на наблюдаваното лице като 
част от подготовката за отвличане, мерките за превенция и начините за оцеляване на 
заложници и отвлечени за откуп може значително да снижи вероятността от отвли-
чане или да осуети неговото успешно извършване. Разкриването на подготовка за 
отвличане в ранен етап е твърда гаранция, че планирането и реализирането на негово-
то извършване ще бъде прекратено. 
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Abstract: In Bulgarian Media culture there is a magazine fenomenon with a strong 
influence among all kind of audience. L’europeo is creative, intelligent and interesting for 
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cocktail nights – event on which every L’europeo fan is welcome to discuss the magazine. 
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L’europeo 
 
Някои не знаят, че го има и на българския пазар. Други са абонирани за него и 

колекционират всеки брой. Самия факт, че има група журналисти, които могат да 
списват такъв вид печат, е уникален за нашата действителност. 

Списанието безспорно влияе на медийната култура на страната и то само в 
положителен аспект. Покрай него се организират дискусии, специални тематични ве-
чери. Много верни фенове го обсъждат, сравняват с италианското му издание и дават 
идеи за нови теми.  

Сравнение с международното издание е невъзможно да се направи цялостно, 
заради все още кратката му история. Буквален превод на заглавието също е намислим, 
за да не изчезне мистиката на запазената марка Л’еуропео.  

В българското издание е запазен е форматът на списанието – излиза 6 пъти 
годишно и всеки негов брой е посветен на специална тема. На 15 април, 2008 г. 
България посреща първия брой на световното издание. Единственото по рода си спи-
сание в Европа пише за култура, политика, история, представя множество факти. То е 
тематично, а доминиращите жанровете в него са статии и интервюта на  световноиз-
вестни политици, български журналисти и политици, популярни  личности. Със само-
то си излизане на българския пазар то има за цел да говори на своите читатели и  да 
даде гласност на теми като спорт, изкуство, пари, секс, черна хроника, мистерия и 
много други..  
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В първото му издание главен редактор е Калина Андролова, която казва: "В 
България съществува културен дефицит. L'Europeo е списание, което би могло да го 
запълни, защото е адресирано към широк кръг читатели, за които познанието започва 
с любопитството. Списанието създава усещане за книга, то е като храна за духа и 
ума". L'Europeo е първото европейско издание, което публикува най-драматичните 
страници от романа "Хладнокръвно" на Труман Капоти. И единственото списание, за 
което Джон Стайнбек някога е писал. Автори в L'Europeo са Джорджо Армани, Паоло 
Конте, Ориана Фалачи, Алберто Моравия, Васко Роси.  

"L'Europeo e училище за италианска журналистика", казва главният му редак-
тор в Италия, Даниеле Проти, и допълва – "защото от самото начало през 1945 г. в 
редакторския му екип работят "звездите" на други издания, като Камила Чедерна или 
Джорджо Бока.  

Както и други големи имена на итиалианската журналистика, които винаги са 
работили за L'Europeo - Ориана Фалачи, Лина Колети, Оресте дел Буоно, Томасо 
Бетсоци". Освен със своите текстове, списанието залага и на сериозна фотожурналис-
тика. Сред големите имена на неговите фотографи е скандалният Оливиеро Тоскани 
(Benetton) и любимият папарак на Федерико Фелини – Тацио Сечиароли.   

В България L'Europeo се издава от  QM Media (Кю Ем Медиа), която добавя 
към своето портфолио още едно списание, при това с колекционерски авторитет. 
"L'Europeo” е  провокативно четиво. Това е списание, което не можеш да подминеш 
безпристрастно. И списание, което не се изхвърля. Оформлението му е по-скоро лук-
созно. Рекламите, които са поместени в него, са  насочени към определена прослойка 
хора. Те не са масови, а представят скъпи и луксозни мъжки марки за дрехи, часов-
ници или яхти.  

Редакторството претърпява промяна през 2010 г., когато главен редактор става 
Любен Дилов- син. Това не променя нито работещите журналисти, нито тематиката и 
запазената марка на списанието. То продължава да се купува и чете от определена 
група хора.  По периодичност е двумесечно и стува 8 лева за брой. Има и възможност 
за абонамент. Списанието има 23 броя до момента, още не е излязъл първият брой за 
2012 г.  

Списанието представя медийна култура от висока класа. По принцип медийна-
та култура до голяма степен зависи от състоянието на масовата култура. В това отно-
шение списанието не е типичното “масово-медийно” културно. То по-скоро кара чи-
тателите да се чувстват различни и уникални. Масовата медийна култура е предназна-
чена за глобалната публика, без значение от географските и народностни особености. 
Характерно за нея е, че търси онова, което сродява хората и се насочва към общочо-
вешките ценности като щастието, любовта, красотата и други. Медийната  култура се 
обръща към една разнородна публика, като се опитва да задоволи нейните потребнос-
ти и изисквания. За тази култура може да се каже, че манипулира общественото съз-
нание, защото използва именно определени конфликтни теми, сензации и атракции, и 
всичко се комерсиализира. Тоест, продуктите на тази култура удовлетворяват масови-
те нужди и са средство за забавление на съвременното общество. Въпреки комерсиал-
ния характер на тези продукти, те успяват да съхранят определени естетически пре-
тенции и може да се обобщи, че този тип култура е популярен и се “купува” не само в 
България, но и целия свят. Тук такива издания са много. Това списание не е масово, 
но се купува. То не е с ограничен тираж и само за бизнес аудитория, например. От-
ново засяга темите и интересите на целия народ, но по свой уникален начин. 
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 “Л’еуропео” е и не  е представител на медийната култура в  България. Може би 
точно в това е неговият принос. То държи златната среда на аудиторията, объща се 
към всеки и едновременно към определена публика. Широкият спектър и професио-
налното му списване го правят толкова важно и влиятелно върху  медийната култура 
тук. Именно за това се организират вечери на списанието в “Блек Лейбъл” и се об-
съждат темите, а обикновените заинтересовани само от новоизлязлата тема го под-
реждат вкъщи като книга. 

Влиянието на списанието се определя от неговата тематика – оригинална, 
значима, представена с висок професионализъм. То поставя висок стандарт в нашата 
медийна култура по отношение на читателските интереси и намира своята публика. 
Ето защо в нашето изследване акцентираме върху тематичните доминанти. 

Първият брой на списанието е за големите бизнес истории на Европа. Тема, 
грабваща веднага любопитството. L’EUROPEO разказва историите на големите в 
бизнеса: Джани Аниели, Шанел, Фреди Хайнекен, Олег Дерипаска, Аристотел 
Онасис, семейство Квант, Вехби Коч, Луи Вюитон, Кампрад, Ротшилд, Марсел Дасо, 
Мохамед Ал Файед, Микеле Фереро. Разказва за техните продукти и най-големи 
сделки – откъде са тръгнали, къде са приключили или евентуално ще приключат. 
Темата кара много от читателите да се амбицират и да започнат бизнес. Бизнесмените 
четат и се учат от най-големите бизнес истории на най-стария континент. Във втория 
си брой списанието се влияе от медийната култура на  хипи епохата и е  посветено  на 
хипи годините. Казва се “1968” година и е съсредоточено върху всички събития около 
60-те и 70-те години като култура, изкуство и политика. В рамките на цялото това 
ново революционно поколение е поколението на децата на цветята. Модният тренд по 
това време в България също е повлиян от хипи облеклото, в крак с времето е и ме-
дията “Л’еуропео”. 

Третият брой е посветен на любовта, разкрива непознати  лайфстайл клюки и 
истории. Хората, заинтересовани повече от жълтината на фактите, с радост биха 
прочели този брой – излиза през август 2008 година. Носи заглавието “От любов; 
истории на самия живот”. В него се описват части от великите любовни истории на 
известни личности, хора на изкуството. Повлиян от кризата с петрола, четвъртият 
брой се казва “Петрол”. В него се представят  геополитическите интереси, които  
стоят зад оцветените в кръв истории за бизнеса с петрол и големите фамилии, 
коронясани от него. Историята на Джон Рокфелер – първият милиардер, натрупал 
богатството си от рафиниран петрол. Подробности за ембаргото на ОПЕК върху 
износа за страни, които поддържат Израел във войната срещу Сирия и Египет през 
1952 г. и за катастрофалната петролна криза от 1972 г., когато цената на петрола скача 
над два пъти за една нощ. Интервюта на руския авангарден художник Андрей 
Молодкин, шефът на БНР и доскорошен кореспондент в Москва Валери Тодоров, 
израелския писател Амос Оз. Герои на броя са още: Саддам Хюсеин, обучен на мла-
дини от ЦРУ; Осама бин Ладен, чийто богат баща участва в реставрирането на 
светите места Мека и Медина; казахстанският лидер Нурсултан Назарбаев; руските 
милиардери Вагит Алекперов и Роман Абрамович; аферистът Хамър, който освен 
нефт, продава и фалшиви яйца Фаберже; роденият в Турция Калуст Гулбенкян, 
определил себе си като "архитект на петролния бизнес"; господарят на мъртвата земя 
Ибн Сауд; латиноамериканските президенти Уго Чавес и Ево Моралес; американ-
ските магнати Хънт и Гети.  

През 2009 година, февруари, излиза любимият ми брой със заглавие 
“Скандали”. В него доминират човешките истории, като се  редува разказвателна с 
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фактологична тема: историите на Орсън Уелс и Майкъл Мур, Мерилин Монро и 
Грета Гарбо, на японския писател Юкио Мишима, магьосника Хари Худини, балес-
тита Рудолф Нуреев, гениалния шахматист Боби Фишер, британската принцеса 
Маргарет, личната драма на един от най-успелите щангисти на всички времена Наим 
Сюлейманоглу от годините на възродителния процес, интервюта с Бойко Борисов и 
Радосвет Радев. Особено  впечатлява скандалната личност на Рудолф Нуреев и   неве-
роятната статия за кеймбриджката петица- най-скандалните разкрития за петимата 
най-добри двойни агенти от МИ-6 и КГБ, завършили кеймбриджкия университет. 

Следващият брой, повлиян от Пинк Флоид и музикалните течения и рево-
люции, от  април 2009, носи заглавието “Стената” и разказва за всичко случващо се от 
едната и другата страна на стената. Броят е посветен на 20-годишнината от падането 
на Берлинската стена. В него четем за репресивната машина на ЩАЗИ; тайните 
организации на ЦРУ в Европа; Унгарската революция от 1956 г.;  за филма “Зад 
кадър” през погледа на режисьора Светослав Овчаров, както и за съдбата на опера-
тора Христо Тотев, предначертана от Държавна сигурност; мненията на Андрей 
Райчев и д-р Николай Михайлов за властта и манталитета на българската нация. 
Поместено е интервю на Асен Гешаков с Иржи Динстбир, вицепремиер и министър 
на външните работи на първото некомунистическо правителство на Чехия. Влияее 
изключително информативно за повечето, които не са живели по “онова” време. 

През август 2009 списанието излиза с многозначителното заглавие “В джаза”. 
Посветено е на  историята на тази великолепна музика, разпространението й и на  
най-великите джаз музиканти, певици и певци. Съдържа специални интервюта със 
Слави Трифонов и Мая Новоселска, които откровено коментират чалгата, джаза, 
политиците и медиите в България; ексклузивно интервю с Йъдълз Ибрахимова, която 
за първи път говори за смъртта на съпруга си – известния турски политик Али 
Динчер.  

През октомври 2009 излиза брой, наречен “Медиите (последната власт)”. 
Поместено е интервю с главния редактор на вестник „Труд” Тошо Тошев. Ценно и 
актуално влияние върху промяната, осъществена в масовизацията на медиите. По 
случай 50-годишния юбилей на БНТ генералният директор Уляна Пръмова отговаря 
на въпросите на журналисти от медията. Нико Тупарев говори за телевизионния пазар 
и защо двете големи частни телевизии държат да останат само две. В броя се разказва 
още за Джон Райт – човекът, положил основите на една от най-емблематичните све-
товни медии – BBC. Как телевизиите изобретяват Елцин и какво се случва с непо-
слушните журналисти в Русия. Водещият на “Панорама” Бойко Василев коментира – 
истина ли е истината от екрана. Какво има в архива на списание “Тайм” за България. 
Каква е историята на прочутия папарак Рон Галела.  

Закриващия брой за 2009г. се нарича “Шпионски игри”. Поместени са мно-
жество статии за тайните агенти и техния необикновен начин на живот. Можем да 
прочетем как ЦРУ вербува сестрата и любовницата на Фидел Кастро; каква е истина-
та за трагедията с руската подводница Курск и защо фактите са скрити от обществе-
ността; каква е съдбата на един от най-интересните и талантливи шпиони на Мосад – 
Ели Коен; интервю на Ориана Фалачи с бившия шеф на ЦРУ Уилям Колби; тайният 
град близо до Вашингтон – Крипто сити, както и романтичната любовна  история на 
семейство двойни агенти под прикритие. Списанието директно влияе върху медийна-
та култера в България, представяйки ценна и непозната информация. 
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През 2010 г.  темата “Контракултура” е основната за списанието. Първият брой 
е посветен на различността: За Габор, режисьорът Сергей Параджанов и изобретате-
лят на т.нар. “гонзо” журналистика Хънтър Томпсън в образци на разстроената 
вътрешна геометрия; Жорж Санд, Вирджиния Улф, Симон дьо Боливар, Мари Стоупс 
и феминизма; Боб Дилън и политиката; Боскар Берта и културата на скитниците; 
Тимъти Лиъри – най-опасният човек в Америка; социалистическа България в 
комиксите на Робърт Кръмб; как един мъж си  е направил собствена държава в цен-
търа на Виена; Алън Тюринг, Алън Гинзбърг и Жан Мишел Баския в „мъжки игри за 
напреднали”; нтервюта със Сергей Станишев, Мартин Карбовски и Горан Брегович. 

През април, 2010, заглавието е “65 години от победата над нацизма” и  грабва 
вниманието на читателите с публикуване на малко познати и забравени факти, 
свързани с драматичните  събитията в Европа:историята на Волф Месинг – човекът, 
който предсказва Втората световна война, загубата на Германия и точната дата на 
смъртта на Хитлер; забравени детайли около случая Катин, едно от най-жестоките и 
дълго крити военни престъпления; как светът се е сдобил с ядрено оръжие, колко е 
струвал проектът и защо Хари Труман пуска атомните бомби над Хирошима и 
Нагасаки; как близо 50 хиляди български евреи оцеляват, въпреки че два пъти са на 
крачка от депортацията и лагерите на смъртта. Проектът Лебенсборн и историята на 
Фрида от АВВА – едно от хилядите деца, създадени в името на идеята за „велика 
арийска нация, която ще владее света”. Кой е майор Уилиям Мартин, как един 
бездомен алкохолик от Уелс успява да изиграе нацисткото разузнаване и каква е исти-
ната в думите на най-големия мафиотски бос Лъки Лучано: „Аз спечелих войната.” 
Уникалният български художник Христо Явашев – КРИСТО споделя в ексклузивно 
интервю подробности за бягството си от социалистическия лагер. 

Началото на 2011 година се поставя с броя “Спирт&Spirit” – списание 
L’EUROPEO пуска духа от бутилката и тръгва из безкрайните хмелни полета на 
въображението. Защо големите таланти се нуждаят от алкохол, за да се примирят със 
своята изключителност? И как опиянението води до прозрение? „Когато съм трезвен, 
не мога да понасям света, а когато съм пиян – светът не ме понася”, казва Франсис 
Скот Фицджералд. Дали Зелда полудява от любов към него или той се самоубива с 
пиене от любов към нея? Кое е истинското име на духа от бутилката? Може би Серж 
Гензбург – магнетичният грозник, свенливият провокатор и поетичният гений. Него-
вият огледален образ на Изток е Владимир Висоцки. Руска душа, която няма дъно.  Не 
само творците, но и властта често е на градус. Генът „Чърчил” е роден под вражески 
огън и кръстен в огнена вода, а самият Уинстън влиза в първата си война, въоръжен с 
36 бутилки, пълни с вино, 18 със скоч и 6 с бренди. Франсоа Митеран яде птичките от 
басните на Лафонтен, удавени в арманяк, а Елцин – този демократ за Запада и 
природно бедствие за руснаците, управлява като пиян мужик, който държи историята 
за рогата. Какво е мястото на алкохола във формирането на Европейската цивили-
зация? Познаваме ли културата, наречена „Абсент”? И кога уискито се превръща в 
наркотик за българската „художествено-творческа интелигенция”? 

 В този брой на L’EUROPEO Димитри Иванов откровено се чуди дали ако в 
преводите си на Хемингуей бe уточнил под линия разликата между американското 
„голямо” и българското „голямо”, нямаше  да спаси от умопомрачение куп светли 
умове, подражаващи на задокеанските светли умове. „Алкохолът е упойката, без 
която е немислима операцията живот”, казва Бърнард Шоу. Чочо Попйорданов, който 
някога предозираше анестезията, днес се учи да понася страданието: „Тичаш, тичаш, 
тичаш. Около теб всички също се надбягват, дават ти хъс, адреналин. В един момент 
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някъде адски силно те заболява. Защото някой орган или мускул е отказал, или за-
щото твърде рязко си се отдалечил от себе си. Така си се засилил, така си преиграл в 
това, което правиш, че вече не си ти. Това е много силна болка – когато усетиш, че не 
си в собствената си кожа”. Още – разходка из писателски барове и историите на вели-
ките удавници, вкопчени в подадената сламка, за да пият от нея: Ърнест Хемингуей, 
Джанис Джоплин, Едит Пиаф, Симон Синьоре.  

Юлският брой от 2011 г. “чества” годишнината на химна за много поколения – 
песента на Кен Хенсли “Джулай морнинг”. 40 години след написването й хората все 
още се вълнуват и празнуват този ден. Ето част от въпросите, които задават журна-
листите: Кога неслучилото се българско хипи се превръща в къмпингар? Кога протес-
тът срещу бездарието на комунизма прераства в недоволство от невъзможността сво-
бодно да си купиш каравана? Кога хардрокът в Европа се изправя срещу политичес-
кия хардкор на студената война? Медийното влияние в случая  е ясно политическо 
облъчване. 

Последният излязъл брой засега  коментира темата за края на света. Наричат го  
“Коледен брой” , защото малко предричане за  края на света около Коледа на никого 
не е излишно. Особено ако, както се твърди от маите, това е последната ни Коледа. 
Мисията  на списанието е с надежда и хумор да се отнесе към едно много актуално и 
нашумяло явление –  календара на маите, в който се твърди, че всички ще умрем до 
другата Коледа.  

Отново списанието доказва, че темите и събитията, които обсъжда, са актуални 
или  по-скоро ги прави такива. Медийният принос на “Л’еуропео” е огромен, заради 
интересните и разноообразни теми. Редуват се специализирани и по-общи проблеми. 
Взаимовръзката между тема-корица-тенденция, е толкова хармонична, че ние рядко 
разбираме дали списанието налага двумесечния шум около темата, или по-скоро 
времето му налага този избор.  Професионализмът на “Л’еуропео” и неговото влияние  
се проявява в обогатяването на медийната култура чрез интелигентно поднесена 
информация. Това не е обикновено списание - това е светът, времето, в което живеем, 
скрито зад прекрасна черно-бяла фотография. Списанието знае, че в живота ни има 
много неща, за които не искаме да разказваме, но все пак ние приятно да си спомняме 
за тях. Кратки думи от издателите: “L`Europeo не е списание за вас. Това сте Вие.” 

 

 
Научен консултант: проф. дфн Калина Лукова 
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ПАЗАРЪТ НА ИНТЕРНЕТ ЗА КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ  

В ГРАД СОФИЯ 
Владислав Юлианов Велков, спец. „МИТП”, 1 курс, КТП - София 

Насърчителна награда 
 

THE MARKET OF THE INTERNET FOR END-USERS IN SOFIA 
Vladislav Yulianov Velkov 

Abstract: The after words will examine the state of the Internet end-user market in the 
capital of the Bulgaria and we will compare the situation with other cities in Bulgaria and 
abroad. The local situation will be explained by historical and economic point, while we 
will take the view of the state, the users and the companies, who matters in this market. 

Keywords: Internet, Sofia, Bulgaria, mobile internet, broadband, broadband connection, 
fixed broadband, internet market 

 

1. Цели 
 

Целта на настоящия доклад е да разгледа състоянието на интернет пазара за 
крайни потребители в столицата и да сравни обстановката с други градове в България 
и света. При правенето на тази съпоствака се имат предвид икономически и техничес-
ки фактори. Следва кратката история на бранша, за да се имат предвид как се е стиг-
нало до локалните характеристики на пазара. Обект на изследване са най-значимите 
фирми на този пазар, тяхното икономическо значение и сделките с най-голямо пряко 
влияние през последните години, като се има предвид и държавната политика в тази 
посока.  

От векове хората се опитват да намерят по-бърз начин за придвижване и по-
бърз начин за комуникация помежду си, като сериозни ресурси са вложени в 
разработки в тази насока. Полезността на съкращаване на времето за пренос на стоки, 
данни и хора е несравнима – по-кратко време за комуникация значи по-добра коорди-
нация, повече резерв от време за извършване на други полезни дейстия, повече време 
за реакция. Изискванията за качество и скорост при преносът на данни са достигнали 
такова ниво, че не можем да си представим съвременият свят без интернет, като 
тенденцията е да станем все по-зависими от него. Функционирането на редица жизне-
новажни обекти и системи, като например банките и борсите вече не би било възмож-
но ако методите им за обмен на данни технически не отговарят на най-високите 
изисквания. 

 
2. Кратка история на интернет в България 
Сериозен напредък и първи технически пробив в областа на информационните 

и телекомуникациите има едва преди 200 години, благодарение на откриването на 
електричеството и последвалия телеграф. Разбира се, от днешна гледна точка телегра-
фът изглежда архаична и крайно недостатъчна свръзка между две точки, а вероятно и 
тогавашните потребители са виждали неговото несъвършенство. Затова, въпреки миг-
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новеното трансфериране на данни с него, хората са продължили своята работа в 
усавършенстването му. Следва телефонът (приложен край Плевен две години след 
създаването му), радиото, сателитите и пр. като в средата на 1970-те американска пра-
вителствена агенция поставя основите на това, което в днешно време наричаме 
„интернет”. Постепенно набиращата популярност мрежа за обмен на данни става 
незаменима и безаналогова, след като в края на 80-те началото на 90-те на XX в. е 
създадена системата от хипертекстови документи WWW, като приблизително по съ-
щото време започва и сериозното и навлизане в България.  

Таблица 1  

 Брой IP-та Download 
средна 
скорост 

* Upload 
средна 
скорост 

* Реално 
изпълнение 
на 
обявената 
връзка 

* Цена 
за 
Mbps 

* 

Бъл-
га-
рия 

~1 050 000 22.8Mbps 9 12.85Mbps 5 96,11% 
 

16 $0.64 1** 

*    Място в света 
** 14то, ако се има предвид БВП на глава на населението 
Данните са актуални за 07.03.2012 
 

 

Първите опити за развитието на интернет в България са по-скоро свързани с гр. 
Варна и първата регистрирана фирма за доставка на интернет малко след 1990 г. 
Оказва се, че интернет намира добра среда сред младите българи в цялата страна и 
относително бързо започва да навлиза между тях, въпреки луксът по това време да се 
притежава личен компютър и бавната скорост на dial-up връзките. Имайки предвид, 
че през 90те години на 20ти век ползването на интернет се смяташе за по-скоро скъпа 
услуга, достъпна за по-малка част от обществото, е очудващо как в днешно време 
България успява да поддържа една от най-бързите връзки за сваляне и качване на 
данни (download и upload) в света (табл.1). 

3. Състояние на пазара в София 
3.1. Сравнителен поглед по градове 
София, е най-големият град в България с население малко над 1 300 000 души 

по преброяване на НСИ. Това е и градът с най-много потребители на фиксиран 
интернет в България. По данни на Ookla, чрез страницата им за статистика на 
интернет потреблението http://www.netindex.com/ София има заявени около 335 000 IP 
адреса(таблица 2), като средната скорост на сваляне (download) и качване(upload) е 
съответно 29.76 Mbps и 14.92 Mbps, което поставя столицата сред градовете с най-
добът интернет, според големината на отпуснатият канал, към потребителят-съответ-
но седмо за download и петнадесето за upload в света. По процентно изпълнение на 
обещаната връзка от доставчика София има 97.28% и въпреки, че не е в челните 
позиции, все пак тези резултати я нареждат доста над средното за Европейският съюз 
(~85% средно за ЕС, осмо място за България в съюза), изпреварвайки държави като 
Швеция и градове като Хамбург и Париж. 
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Таблица 2 

Град Заявени 
IP-та 

Download 
скорост 
(в Mbps) 

* Upload 
скорост 
(в Mbps) 

* Изпълнение 
на 

Обещаната 
връзка 
(в %) 

* Цена за 
Mbps 

* 

София 335 000 29.76 7 14.92 15 97.28 - $0.55 5 
Пловдив 99 000 22.01 22 12.45 23 96.70 - $0.89 21 
Варна 76 000 19.89 30 10.02 - 84.45 - $1.28 - 
Бургас** 48 000 27.11 - 19.04 - 79.74 - (***) - 
 
Вилнюс, 
Литва 222 000 35.84 2 29.59 1 99.61 28 $1.03 - 

Хамбург, 
Германия 296 000 25.53 11 3.78 - 70.01 - $3.70 - 

Хонг Конг, 
Китай 

1 080 
000 36.95 1 27.87 3 85.69 - $2.18 - 

Париж, 
Франция 428 000 20.84 25 7.5 - 60.81 - $5.69 - 

*     Място в света 
**   В световен мащаб Ookla сравнява само градове с над 75000 заявени IP-та 
*** Липсва информация(твърде малко запитвания) 
Данните са актуални за 07.03.2012 

 

В национален мащаб – в сравнение с големите градове, София е водеща по 
показатели, въпреки че съпоставимо в световен мащаб и останалите имат добри дан-
ни. Разбира се, голяма част от големите доставчици за столицата са национално пред-
ставени, което е допълнителен аргумент в тази посока. Все пак и сред по-малките на-
селени места, може да се срещнат качествени услуги. Например – Перник е градът с 
най-бърза скорост на download (33.23Mbps), а Харманли – градът с най-бърз upload 
(23,36). 

3.2. Доставчици на мобилен интернет 
Въпреки, че в скандинавските държави мобилният пренос на данни е така 

развит, че се смята за пълноценен заместител на фиксираните връзки, в България все 
още този тип услуги не са дотам развити и определено няма баланс при сравнението 
им. Въпреки, че съществуват алтернативи на мобилните оператори (Виваком, Мтел, 
Глобул и Макс Телеком – виж таблица 3), те са толкова слаби, че дори в Национална-
та стратегия за широколентов достъп се споменават само мимоходом и то имено за да 
се подчертае тяхната незначимост. 

При мобилният интернет регулацията е много по-голяма, изискват се много по-
големи начални инвестиции за инфраструктура. За да се избегне натоварването на 
клетките, използвани за пренос на данни, операторите слагат определен капацитет на 
ползване на максималната скорост, за която потребителят плаща, а след изразходване 
на предполатеното количество скороста намалява. Самото покритие в рамките на гра-
да е пълно, и навсякъде се поддържа 3G(Third Generation). Тук от доставчиците, изли-
за на преден план Макс Телеком, която е първата европейска компания, започнала 
изграждането на 4G мрежа още през 2007 г. При нормално използване, този тип 
мрежи поддържат над 4 пъти по-бърз трансфер на данни от 3G(при нормални условия 
3G предлага скорост на пренос на данни от няколко Mbps – според конкретният стан-
дарт на мрежата от 1 до 14). 
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Таблица 3 

Оператор Минимална оферта Максимална оферта Тип на връзката 

Мтел 9.99 лв за 750 MB  
на пълна скорост 

39.90 лв за 15 GB  
на пълна скорост 3G 

Виваком 
4.17 лв за 500 MB  

на пълна скорост 

33.33 лв за 15 GB  

на пълна скорост 
3G 

Глобул 
5 лв за 1000 MB  

на пълна скорост 
39.9 за 10 000 MB  
на пълна скорост 3G 

Макс Телеком 
19.90 лв за целият 
натрупан трафик на 
минимална скорост 

24.90 лв за целият 
натрупан трафик на 
максимална скорост 

4G 

Данните са актуални за 07.03.2012 

 

3.3. Доставчици на фиксиран интернет 
Както видяхме в таблица 2, София стои изключително достойно даже при 

съревнование на международно ниво. Как пазарът е успял да се развие толкова добре, 
предвид не толкова силната ни икономика в сравнение с другите държави членки на 
ЕС? 

Това става благодарение на големия бум в началото и средата на това деситиле-
тие на доставчици на интернет. Голяма част от тях започват като „гаражен” тип фир-
ми, но дори и така чрез своята маса оказват голямо влияние на интернет пазара. За да 
успеят да продадат услугата си на потребителите –  тези доставчици, а и по-големите, 
се налага да изграждат собствени мрежи. Причината е практическият монопол на DSL 
връзките от историческият оператор – БТК (предшественикът на ВиваТел, по-късна 
ВиваКом) до средата на миналото десетилетие. Прокарването на собствени DSL и 
оптични линии е затруднено от по-големият праг на инвестиции, а и първоначалната 
нормативна уредба не е направена в полза на по-малките инвеститори – напрактика до 
2003 г. законодателството е поддържало монополно положение при фиксираните 
телекомуникациони мрежи. Разбира се някои компании (например – Neterra и 
Evro.net), все пак изграждат собствени оптични и DSL линии, но като цяло доставчи-
ците, особено по-малките фирми, предпочитат да наемат чужди ресурси и да изградят 
просто малки локални мрежи, тип LAN в районите, където имат покритие. Този тип 
връзка с интернет е все още най-популярният в България, като най-разпространеният 
начин за връзка в миналото dial-up, напрактика вече не съществува в големите 
градове. Според 15 доклад на ЕК за развитието на единият европейски пазар на елек-
трони услуги, над 54% процента от потребителите на интернет в България използват 
LAN(със своите разновидности), а всичките ползватели на алтернативни на xDSL 
услуги са над 70%, което е обратното на страните членки на ЕС. За сравнение – в ЕС 
средната ползваемост на xDSL е 77,6% през януари 2011 г. 
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Таблица 4 

Минимална скорост Максимална скорост 
Доставчик Правен статут 

Брой 
IP 
адреси Download Upload Цена** Download Upload Цена** 

Megalan Мегалан 
Нетуърк АД 40 000 30 Mbps 20 Mbps 21.9 100 Mbps 40 Mbps 55 

SP Net Спектрум Нет 
АД 29 000 30 Mbps 20 Mbps 21.9 100 Mbps 40 Mbps 55 

Blizoo Близу Медиа енд 
Броудбенд ЕАД 15 500 15 Mbps 3 Mbps 15.9 150 Mbps 6 Mbps 51 

Net1 НЕТ 1 ЕООД 12 000 15 Mbps 5 Mbps 20 45 Mbps 15 Mbps 35 

Powernet Пауърнет ЕООД 11 000 20 Mbps *** 15 72 Mbps *** 29.9 

Evro.net* ГЕО-КОМЕРС 
97 ЕООД 10 000 *** *** *** *** *** *** 

Bulsatcom Булсатком АД 10 000 14 Mbps *** 13 94 Mbps *** 19 

ITD 
Network* 

АйТиДи 
Нетуърк АД 9 500 *** *** *** *** *** *** 

NET IS 
SAT 

НЕТ ИС САТ 
ООД 6 000 20 Mbps 10 Mbps 17.5 50 Mbps 25 Mbps 26.25 

Online 
Direct 

Онлайн Директ 
ООД 5 000 32 Mbps *** 16 28 Mbps *** 64 

Optic-com Димяна ООД 4 000 40 Mbps 40 Mbps 22 90 Mbps 90 Mbps 99 

Speedy Спийди Нет АД 4 000 16 Mbps 2 Mbps 15 100 Mbps 100 Mbps 70 

TBC 

Трафик 
Броадбанд 
Комюникейшънс 
ЕООД 

3 000 10 Mbps *** 20 60 Mbps *** 70 

Comnet Комнет България 
Холдинг ООД 1 000 50 Mbps *** 17 80 Mbps *** 43 

ДРУГИ  179 000       

ЗАБЕЛЕЖКА:Посочени са само фирми със заявени над 1000 IP адреса; Посочената скорост е за BG Peer. 
*Фирми, които предоставят услуги изключително на корпоративните клиенти 
**Цените са в български лева, с включено ДДС, за нови клиенти, при сключване на договор за 1 година. 
***Компаниите не са предоставили достатъчно информация в интернет страниците си 

Данните са актуални за 07.03.2012 

 

Доброто съотношение качество/цена на услугата ни дава право да твърдим, че 
различните от традиционните начини за достъп в София и България (LAN/xDSL), не 
са попречили на развитието на пазара, въпреки по-слабото проникване в сравнение 
със средните стойности за ЕС. 

Според Евростат, процентът на пронивкане в големите градове в България е 
около 80%, но ако направим сравнение с някои европейски столици, например 
Лондон (градът, а не метрополията), където има над 3 000 000 IP адреса, за над  
7 800 000 потребителя и Рим – над 1 400 000 IP адреса за над 2 750 000, ще забележим, 
че София драстично изостава (табл. 2). 

Въпреки приемането на Национална стратегия за развитие на широколентовия 
достъп, финансиране в областа на иновациите и развитието на мрежите с помоща на 
държавата трудно може да се очаква, предвид поставянето на София в т.нар. „черни 
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райони” (райони с добър набор от доставчици, където се предполага, че намесата на 
държавата ще доведе само до нарушаване на конкурентната среда – за София те са 
над 90).  

Големият брой на доставчици прави пазарът силно конкурентен, и доставчици-
те се съобразяват изключително с потребителските искания и желания. Имено благо-
дарение на това и на по-ниските доходи в страната(спрямо средните за ЕС) доставчи-
ците на интернет спазват политиката ниски цени на доставката на интернет – както 
може да се види от табл. 1 и табл. 2 – най-евтиният в абсолютна стойност интернет в 
света, за страната и пето място в света за София(средна цена $0.55 за София, при 
средна цена за ЕС $4.81 за Mbps). 

Въпреки това разнообразие от фирми в миналото, можем да забележим доста 
солидна доза на консолидация на пазарът в последното половин десетилетие. Мо-
ментното състояние на пазарът можем да видим в табл.4.  Ако разгледаме историята 
на тези най-големи доставчици за района, ще забележим, че повечето от тях са пре-
търпели преструктурирания и сливания с цел по-голям пазарен дял. 

Например Telekom Austria AG (собственик на Mtel) придоби двата най-големи 
интернет провайдера на територията на София – Мегалан и Спектрум Нет. Сделката 
приключи в началото на 2011 г. и макар, че двата оператора все още действат като 
самостоятелни единици, от табл. 4 виждаме, че има уеднаквяване в ценовата полити-
ка, а и е заявено желание за обеднине в един бранд, още преди приключването на по-
купката. Самите Спектрум Нет извършиха още няколко сделки в предишните години – 
поглъщанията на Орбител и Хоумлан (тогавашен лидер на пазара за крайни потреби-
тели в София). 

Булсатком от своя страна интензивно изкупува по-малки доставчици от край-
ните квартали на столицата, като Люлин Нет, Юнайтед Нет и още няколко локални 
провайдера. През май 2010 г., в резултат на сливането на двата най-големи български 
телевизионни оператора – Кейбълтел и Евроком кабел – е създадена Близу, а 2009 г. 
Пауърнет се слива с Бол.бг и още 65 малки и средни доставчика в София, като новото 
име на дружеството е Пауърнет Телекомуникейшънс, собственик на което е люксем-
бургският фонд  P&S East Growth Luxembourg Sicar S.C.A., а през 2010 г. се присъеди-
няват към БТТ – обединение на няколко доставчика от страната и столицата, с общ 
брой потребители над 150 000. 

Минус за пазарът е, че двата основни доставчика за София (Мегалан и СП Нет) 
се обединяват, обхващайки общо 69 000 IP адреса (малко над 20,5% от целият пазар) 
заради опасност от господстващо положение на Мтел с всичките си брандове, но сла-
бото проникване на услугата (сравнението със средното европейско равнище на сто-
лиците, показва потенциал за поне още 50% растеж), показва и слабо насищане на 
пазарът. Следователно дори обединени, двата доставчика няма да държат сериозен 
брой от потенциалните потребители. Имайки предвид, че потреблението при по-мла-
дите хора е доста по-голямо, от колкото при най-възрастните и че тази тенденция ве-
роятно ще се задържи, се налага изводът, че насищането ще продължи да расте както 
за София, така и за останалите държави, което може да обясни интереса на все повече 
и по-големи компании към бранша.  

Друго нещо, което трябва да се разгледа е предлагането на пакетни услуги – 
всяка една от фирмите, описани в таблица 4, предлага повече от един вид услуга, като 
примерни възможности са телефония, кабелна телевизия и др. Самите Telekom Austria 
AG при закупуването на СП Нет и Мегалан ясно дадоха да се разбере, че смятат, че 
потенциалът на пазарната ниша на пакетните услуги е огромен, особено ако отчетем 
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все по-силният натиск за намаляне на цените за мобилните разговори. А и имайки 
предвид комбинираните услуги, които предлага техният конкурент ВиваКом и изказ-
ванията в няколко интервюта от страна на третият оператор на мобилни услуги 
Globul, че и при тях съществува опция за разширяване на фирмата в областа на фик-
сираният интернет, логичният извод е, че мобилните оператори все повече навлизат и 
ще навлизат в сферата на комбинираните услуги, търсейки нови начини за развитие и 
разширяване. Натискът на конкуренцията предполага задържането на качеството на 
продуктите и тяхното обогатяване, още повече, че вече има примери на пазара за ли-
дери загубили позициите си (Хоумлан и др.), въпреки че можем да кажем, че с навли-
зането на практиката на срочните стартови договори мобилноста между различните 
доставчици е силно ограничена, в сравнение с миналите периоди, но това е реакция на 
естественото желание на фирмите да могат да задържат своите потребители поне за 
определен период от време, и за да могат да имат по-голяма прогнозируемост в своите 
доходи, от там – да могат по-лесно да изграждат своите стратегии и да правят своите 
инвестиции.  

България има повече от двадесет години традиция в преносите на данни, като е 
извървяла дълъг път до постигане на една от челните позиции в световен мащаб като 
качество на предоставяните интернет услуги. Имайки предвид и големият брой до-
ставчици и определено слабата нормативна регулация до преди няколко години, мо-
жем спокойно да кажем, че тук виждаме до какво може да доведе силната конкурен-
ция в даден бранш – повишаване на качеството на услугата и понижаване на цените и. 
Разбира се, разбиването на пазара на малки фирми трудно би могло да доведе до 
големи инвестиции в сектора, затова и последните няколко години виждаме консоли-
дирането на компаниите. Това отново е естествен резултат от силната конкуренция – 
за да постигнеш по-високо качество на услугата има нужда от по-големи инвестиции, 
а те се постигат трудно при малък пазарен дял с малък марж, затова се налагат обе-
динения и поглъщания. Вероятно този процес ще продължи в следващите няколко 
години под една или друга форма.  
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Abstract: In this work I will try  to look at art  through  the television screen. Make this insight 
because in an age of high technology and media whirlwind spiritual world suffers 
fromour kind of "anorexia". My goal is to prove that, although neglected art is the basis 
of the mass media, especially television productions. The main problem is how television in 
its life is off-line format and message. Do not go into the controversy whether television 
is only a mediator or television movie and television genres - such reality format - can be 
identified separately in the eighth art. If we look back, not without surprise, we find that at 
the beginning of television function is reduced to Translation finished works of art. Over 
time television recognizes its specific strength and now presents the works of 
classicand  contemporary arts in their own way - closer to large and 
heterogeneous  publictelevision and its daily peace. 
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Да говориш за изкуство в 21 век е толкова лесно, колкото да обиколиш Земята 

за едно денонощие. Правя това сравнение с ясното съзнание, че звучи пресилено. 
Неслучайно го наричам огледало на модерния свят, изхождайки от това, че огледалата 
отразяват нещата според светлината, която пада върху тях. От тази гледна точка 
искам да кажа, че огледалата, в които се отразява класическото изкуство, отразяват 
реалности, които в модерния ни свят остават невидими откъм сложността и дълбочи-
ната си и все по-видими откъм простотата си. 

В този труд ще се опитам да погледна към изкуството през екрана на телеви-
зията. Правя този опит за анализ поради факта, че във века на високите технологии и 
медийните вихрушки духовният ни свят страда от своего рода „анорексия”. Целта ми 
е да докажа, че макар пренебрегвано, изкуството е в основата на средствата за масова 
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информация и най-вече на телевизионните продукции. Основният проблем е доколко 
в неговото телевизионно битие е направен компромис с формата и посланието му.  

Не се впускаме в полемиката дали телевизията е само медиатор или телевизи-
онното кино и телевизионните жанрове  – например риалити форматът – могат да се 
обособят в отделно осмо изкуство. За внушителната сила на телевизията от особена 
важност е подвижният образ. Изграден на основата на кадъра той ни дава зрителна 
представа за случващото се и въобразеното, макар в голямата си част образите на 
киното да не са толкова дълбоки и проникновени както в живописта на Ренесанса. 
Магията на телевизионното изкуство се нарича монтаж и може би крупен план. 
Живата реч като част от телевизионния продукт е нещо повече от лесно смилаемо 
вербално послание. Съчетанието между говор и картина е предназначено да достави 
емоционална наслада и удовлетворение на зрителя. Телевизията влияе едновременно 
на слуховите и зрителните рецептори на човека. Наравно с това тя е в състояние да 
подложи на проверка интелектуалния потенциал на зрителя.  

Ако обърнем поглед назад, не без изненада ще установим, че в началото функ-
цията на телевизията се е свеждала до транслирането на завършени произведения на 
изкуствата. С течение на времето телевизията осъзнава своята специфична сила и вече 
представя произведенията на класиката и на съвременните изкуства по свой начин – 
по-близо до широката и хетерогенна телевизионна публиката и нейния всекидневен 
мир. 

Да вземем под внимание музиката, която е изкуство само или предимно на 
звука (ако имаме предвид и музикалния театър). В същността си тя е изкуство на 
звука. Пречупена през призмата на телевизията, музиката се слива в хармонична 
симбиоза с предварително готова картина. Така отстъпва на заден план и субективно 
допълва движещото се изображение. Похватите за сливането на музика и образ са 
много и различни. Крайният продукт получен при сътрудничеството на изображение, 
говор  и звук създава усещане у зрителя, че музиката реагира на всяко движение в 
кадър. Най-често този похват се използва при видеоклипове и филми с различна ди-
намика. 

При литературата като изкуство нещата са далеч по-сложни. Връзката на лите-
ратурата с телевизията изисква подходяща интерпретация на словото и обличането му 
в реален образ. Трансформацията на представения литературен в осезаем телеви-
зионен образ  стеснява възможностите на въображението. Изисква се професионали-
зъм, за да се запази мисловната дълбочина на писания текст и възможността за интер-
претация от всеки един зрител. 

Предаването на изобразително изкуство от малкия екран също има определени 
специфични характеристики. Най-просто казано зрителят вижда картина от изложбе-
ната зала, но усещането, което се предава от екрана, нито по изобразителни стой-
ности, нито по автентичност на аурата може да се сравнява с впечатлението от непо-
средствения досег с картината. 

Примерите за това как телевизията отразява изкуството могат да продължат, но 
истината е, че преди всичко формата на предаванията с подобна тематика би следвало 
да отговаря на критерии за: 

- образователна насоченост без скучна дидактика; 
- привлекателност за младите хора, специален адрес към младежта; 
- атрактивност, постигана с различни средства, например ток шоу, състезате-

лен и игрови елемент, конкурсно начало  и др. 
- комуникативност по цялата верига на интеракцията, но най-вече  намиране-

то на комуникатори с присъствие и чар, творчески личности, преподаватели, подгот-
вени езиково аниматори. 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                              БСУ - Годишник, Том ХХVI, 2012 
 

 59

 Фрапиращата липса на културно-образователни предавания по националните 
телевизии е един от факторите, които моделират образа на младия човек пред екрана. 
Този, който се интересува само от развлечения и забавления, който търси сензацията 
зад всяка по-стойностна новина, за когото е важно не каква нова книга има на пазара, 
а каква лична история седи зад автора й. Той е просто консуматор. Предлагат му 
реалити – гледа реалити; предлагат му футбол – гледа футбол; предлагат му чалга – 
слуша я с удоволствие. И тук логично си задавам въпроса „Има ли сетива българинът 
за изкуството и доколко са виновни медиите за притъпяването им? 

Оказва се, че най-потърпевши от липсата на културно-образователни предава-
ния и в частност предавания за изкуство, които да възпитават морални ценности и по-
ведение, са децата. Всъщност децата са едни от най-големите телевизионни консума-
тори. Обикновено около 97% от децата между 6 и 10 години гледат телевизия всеки 
ден: по около два часа, когато трябва да ходят на училище, и по около пет часа през 
почивните и ваканционните дни. Така се изгражда една значителна част от културата 
на малките зрители. Телевизията обхваща и една огромна част от свободното време на 
подрастващите. Тя е разглеждана като пасивна, губеща времето, а нейната програма 
продължава да предизвиква оживен дебат сред родители и професионалисти. Ясно е, 
че една от основните функции на телевизията е да възпитава. Въпросът е в какво 
точно и с какви методи. 

Притеснителен се явява и фактът, че дори обществената телевизия БНТ не се 
противопоставя на пагубната тенденция, а дори напротив движи се наравно с всички. 
Доказателство за това е снижения процент на образователните програми за деца, 
които възпитават със средствата на изкуството и науката. Обикновено детската 
програма, в общия обем на програмата на обществената телевизия, е 15-16%. В БНТ 
през 2009 год. тя беше около 8%, а към днешна дата е може би около 1-2%. 

Наблюдавам еднообразието от екрана и стигам до извода, че собствениците на 
телевизиите в стремежа към бърза печалба не се интересуват толкова от интересите на 
зрителите, а от бизнес интересите на oбщата структура. Телевизията е напълно наясно 
със силата, която притежава, и съзнателно набива в главите на хората модел на 
поведение, удобен за целите на печалбата, но и за статуквото. Всички безучастно 
наблюдаваме промотирането от екрана на този консумативен модел на поведение, 
най-лесен както за разбиране, така и за копиране. Комерсиализацията превърна тери-
торията на изкуството в бизнес и реклама. Отдавна вече никой собственик на телеви-
зия не се интересува от излъчването на класически  концерти, на балет, телевизионен 
театър или опера. Програмните схеми на националните телевизии изключват катего-
рично подобен род предавания или ги включват по задължение в късните часове на 
денонощието за запълване на оставащото време. В подкрепа на казаното прилагам 
седмичната програма на 3-те национални телевизии, където ясно се вижда отсъст-
вието на културно образователни предавания и програми за класическо изкуство). 
Турски сериали и евтини американски екшъни, токшоу, риалити програми, с куп пов-
торения, заместват всеки опит за нещо ново и стойностно. 
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ПРОГРАМНА СХЕМА "НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ" 
 

 ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК  СЪБОТА  НЕДЕЛЯ 
06:30 Сутрешен блок Сутрешен блок Сутрешен блок Сутрешен блок Сутрешен 

блок 
07:00 Предаване за 

религия 
07:00 Предаване за религия 

09:30 Токшоу Токшоу Токшоу Токшоу Токшоу 07:30 Детцки анимационен 
сериал 

07:30 ИТ технологии 

11:25 Светски новини Светски новини Светски 
новини 

Светски новини Светски 
новини 

07:50 Детски анимационен 
сериал 

08:00 Детски анимацио-
нен сериал 

11:30 Кулинарно шоу Кулинарно шоу Кулинарно шоу Кулинарно шоу Кулинарно шоу 08:10 Детски анимационен 
сериал 

08:30 Светски новини 

12:00 Турски сериал Турски сериал Турски сериал Турски сериал Турски сериал 08:30 Детски анимационен 
сериал 

09:00 Сутрешен блок 

13:00 Новините  Новините Новините Новините  Новините 09:00 Сутрешен блок 11:00 Сутрешем блок 
13:30 Турски сериал Турски сериал Турски сериал Турски сериал Турски сериал 12:00 Игрален филм 17:00 Разследване 
15:00 Сериал САЩ Сериал САЩ Сериал САЩ Сериал САЩ Сериал САЩ 13:50 Игрален филм 17:30 Публицистика 
16:00 Риалити шоу Риалити шоу Риалити шоу Риалити шоу Риалити шоу 16:00 Публицистика 19:00 Новините 
17:00 Токшоу Токшоу Токшоу Токшоу Токшоу 18:00 Публицистика 19:30 Темата на Нова 
18:00 ТВ игра ТВ игра ТВ игра ТВ игра ТВ игра 19:00 Новините 20:00 Игрален филм 
19:00 Новините Новините Новините Новините Новините 19:30 Темата на Нова 22:15 Игрален филм 
20:00 Риалити шоу Риалити шоу Риалити шоу Риалити шоу Риалити шоу 20:00 Игрален филм 00:45 Светски новини  (п) 
21:00 Сериал 

(криминален) 
Сериал (драма) Сериал (драма) Сериал (драма) Сериал (драма) 21:50 Вечерно шоу 01:15 Игрален филм 

22:00 Новините Новините Новините Новините Новините 22:50 Игрален филм 03:00 ИТ технологии (п) 
22:30 Сериал 

(криминален) 
Сериал 
(криминален) 

Сериал 
(криминален) 

Сериал 
(криминален) 

Сериал 
(криминален) 

00:50 Игрален филм 03:30 Новините (п) 

23:30 Сериал (драма) Сериал (драма) Сериал (драма) Сериал (фентъзи) Филм(фентъзи 03:30 Новините  04:40 Публицистика 
00:30 Сериал 

(криминален) 
Сериал 
(криминален) 

Сериал 
(криминален) 

Сериал 
(криминален) 

Сериал 
(криминален) 

04:15 Игрален филм (п)   

01:30 Сериал (драма) Сериал (драма) Сериал (драма) Сериал (драма) Сериал (драма) 06:00 Сутрешен блок (п)   
02:15 Публицистика Сериал 

(Бразилия) 
Сериал 
(Бразилия) 

Сериал 
(Бразилия) 

Сериал 
(Бразилия) 

    

03:30 Новините (п) Новините на 
Нова (п) 

Новините (п) Новините (п) Новините (п)     

04:00 Токшоу (п) Токшоу (п) Токшоу (п) Токшоу (п) Токшоу (п)     
05:40 Токшоу (п) Токшоу (п) Токшоу (п) Токшоу (п) Токшоу (п)     
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ПРОГРАМНА СХЕМА "BTV" 
 

 ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕРВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ 
09:30 Информационно 

предаване 
Информационно 
Предаване 

Информационно 
Предаване 

Информационно 
Предаване 

Информационно 
предаване 

06:30 Детски анима-
ционен сериал 

06:30 Детски анимационен 
сериал 

10:30 Кулинарно шоу Кулинарно шоу Кулинарно шоу Кулинарно шоу Кулинарно шоу 07:30 Детско ТВ шоу 07:00 Детски анимационен 
сериал 

11:00 Сериал  
(Бразилия) 

Сериал 
(Бразилия) 

Сериал 
(Бразилия) 

Сериал 
(Бразилия) 

Сериал 
(Бразилия) 

08:30 Кулинарно 
Шоу 

07:30 Детски анимационен 
сериал 

12:00 Новините Новините Новините Новините Новините 09:00 Сутрешен 
Уикенд блок 

09:00 Сутрешен 
Уикенд блок 

12:30 Вечерно шоу (п) Вечерно шоу (п) Вечерно шоу (п) Вечерно шоу (п) Вечерно шоу (п) 11:00 Предаване за Мода 11:00 Неделно токшоу 
13:30 Турски сериал Турски сериал Турски сериал Турски сериал Турски сериал 12:00 Новините 12:00 Новините 
15:30 Турски сериал Турски сериал Турски сериал Турски сериал Турски сериал 12:30 Комедийно шоу 12:30 Обедно токшоу 
16:30 ТВ шоу ТВ шоу ТВ шоу ТВ шоу ТВ шоу 13:00 Игрален филм 13:00 Игрален филм, САЩ 
17:00 Новините Новините Новините Новините Новините 15:00 Документално 

Риалити 
15:00 ДОКУМЕНТАЛНА ПОРЕ-

ДИЦА НА БТВ ЗА КУЛТУ-
РА И ИЗКУСТВО 

17:30 Турски сериал Турски сериал Турски сериал Турски сериал Турски сериал 16:00 Комедиен  
Сериал, САЩ 

16:00 Публицистично 
токшоу 

19:00 Новините Новините Новините Новините Новините 16:30 Игрален филм, САЩ 19:00 Новините 
20:00 Турски сериал Турски сериал Турски сериал Турски сериал Турски сериал 19:00 Новините 19:30 БТВ Репортерите 
21:00 Риалити шоу Риалити шоу БЪЛГАРСКИ 

СЕРИАЛ 
БЪЛГАРСКИ 
СЕРИАЛ 

Комедийно 
(БЪЛГАРСКО) шоу

19:30 БТВ Репортерите 20:00 БЪЛГАРСКИ 
СЕРИАЛ 

22:00 Новините Новините Новините Новините Новините 20:00  Игрален филм, САЩ 22:00 Новините 
22:30 Вечерно токшоу Вечерно токшоу Вечерно токшоу Вечерно токшоу Вечерно токшоу 22:30  Комедийна БГ  

поредица 
22:30 Развлекателно шоу 

23:30 Комедийно шоу Комедийно шоу Комедийно шоу Комедийно шоу Комедийно шоу 23:30  Игрален филм, САЩ 23:00 Игрален филм, САЩ 
00:00 Турски сериал Турски сериал Турски сериал Турски сериал Турски сериал 02:20 Новините 02:00 Сериал (криминален, 

САЩ) 
01:00 Информационно 

предаване (п) 
Информационно 
Предаване (п) 

Информационно 
Предаване (п) 

Информационно 
Предаване (п) 

Информационно 
Предаване (п) 

02:50  Предаване за мода 
(п) 

03:00 Новините 

02:00 Турски сериал 
(п) 

Турски сериал  
(п) 

Турски сериал 
(п) 

Турски сериал 
(п) 

Турски сериал 
(п) 

03:50 Турски сериал 03:30 ДОКУМЕНТАЛНА ПО-
РЕДИЦА НА БТВ ЗА 
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО (п) 

03:00 Токшоу за мода Новините Новините Новините Публицистично 
Предаване (п) 

05:10 Испански сериал 04:20 Турски сериал 

04:00 Турски сериал Риалити формат Ток шоу (п) Комедийно шоу 
(българско) (п) 

Турски сериал     

04:30  Турски сериал Турски сериал Турски сериал Испански сериал     
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ПРОГРАМНА СХЕМА БНТ 
 

 ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ 
05:30 Сериен филм, 

САЩ 
Сериен филм, 
САЩ 

Сериен филм, 
САЩ 

Сериен филм, 
САЩ 

Сериен филм, 
САЩ 

07:15 Телепазарен 
прозорец 

06:35 Фолклорно 
предаване (п) 

06:15 Публицистично 
Социално 
токшоу 

Публицистично 
Социално 
токшоу 

Публицистично 
Социално токшоу 

Публицистично 
Социално 
токшоу 

Публицистично 
Социално токшоу 

07:30 Туристическо 
риалити 

07:30 Телепазарен 
прозорец 

06:30 Сутрешен блок Сутрешен блок Сутрешен блок Сутрешен блок Сутрешен блок 08:00 Предаване за 
религия и 
култура 

07:45 Анимационен 
филм 

09:00 Новини Новини Новини Новини Новини 09:00 Семейно 
токшоу 

08:35 Анимационен 
филм 

09:05 Културен блок Културен блок Културен блок Културен блок Културен блок 10:30 Предаване за 
литература 

09:30 Предаване за 
тийнейджъри 

10:00 Новини Новини Новини Новини Новини 11:00 Публицистич
но Социално 
токшоу 

10:30 ПРЕДАВАНЕ 
ЗА 
ИЗКУСТВО 

10:10 Магазинно 
предаване 

Магазинно 
предаване 

Магазинно 
предаване 

Магазинно 
предаване 

Спортно предаване 12:00 Новини 11;00 Лайфстайл 
предаване 

12:00 Новини Новини Новини Новини 11:00 Парламентарен 
контрол 

13:00 ФОЛКЛОРН
О ШОУ 

12:00 Новини 

12:30 Публицистична 
Рубрика 

Публицистична 
Рубрика 

Публицистична 
Рубрика 

Публицистична 
Рубрика 

14:00 Япония днес 14:00 Предаване за 
ИСТОРИЯ 

12:30 Неделно 
токшоу 

12:35 Телепазарен 
Прозорец 

Телепазарен 
Прозорец 

Телепазарен 
Прозорец 

Телепазарен 
Прозорец 

14:15 Публицистично 
предаване 

14:30 Спорт 15:15 Студио 
футбол 

12:55 Токшоу Токшоу Токшоу Токшоу 14:45 ПРЕДАВАНЕ 
ЗА РЕЛИГИЯ И 
КУЛТУРА 

14:55 Игрален филм 
(Италия) 

15:30 Футболен 
мач 

13:40 Телепазарен 
Прозорец 

Телепазарен 
Прозорец 

Телепазарен 
Прозорец 

Телепазарен 
Прозорец 

15:45 Предаване за 
хора с увреден 
слух 

16:40 Цирк 17:30 Туристическо 
риалити 

13:55 Сериал 
 (Индия) 

Сериал 
 (Индия) 

Сериал  
(Индия) 

Сериал  
(Индия) 

16:00 Новини 17:50 Сериал 18:00 Спортен 
тотализатор 

14:40 Телепазарен 
Прозорец 

Телепазарен 
Прозорец 

Телепазарен 
Прозорец 

Телепазарен 
Прозорец 

16:10 Новини на 
турски език 

19:00 Развлекателно 
шоу 

18:15 Обзорно 
спортно 
предаване 
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15:05 Сериал 
(Франция) 

Сериал 
(Франция) 

Сериал 
(Франция) 

Сериал 
(Франция) 

16:35 Анимационен 
филм 

19:55 Лека нощ 
деца 

18:45 Документален 
филм 
(БиБиСи) 

16:00 Новини Новини Новини Новини 17:00 Сериал, САЩ 20:00 Новини 19:40 Лека нощ деца
16:10 Новини на 

турски език 
Новини на 
турски език 

Новини на турски 
език 

Новини на 
турски език 

17:45 Публицистично 
Социално 
токшоу 

20:45 Развлекателно 
шоу 

20:00 Новини 

16:20 ОБРАЗОВА-
ТЕЛНО  
ПРЕДАВАНЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛ
НО  
ПРЕДАВАНЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛ
НО  
ПРЕДАВАНЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛ
НО  
ПРЕДАВАНЕ 

18:00 Новини 21:40 Игрален филм 
(САЩ) 

20:45 Игрален 
филм, САЩ 

16:35 ДЕТСКА 
ОБРАЗОВАТЕЛ
НА 
ПОРЕДИЦА 

ДЕТСКА 
ОБРАЗОВАТЕЛ
НА 
ПОРЕДИЦА 

ДЕТСКА 
ОБРАЗОВАТЕЛ
НА 
ПОРЕДИЦА 

Анимационен 
филм 

18:25 Кулинарно 
шоу 

23:45 Новини 22:35 Вечерно 
токшоу 

17:00 Сериал, САЩ Сериал, САЩ Сериал, САЩ Сериал, САЩ 18:50 Сериал 
(Италия) 

23:50 ПРЕДАВАНЕ 
ЗА КИНО 

23:40 Спорт 

17:45 Публицистично 
Социално 
токшоу 

Публицистично 
Социално 
токшоу 

Публицистично 
Социално токшоу 

Публицистично 
Социално 
токшоу 

19:45 Лека нощ деца 00:20 Спорт 00:10 Спорт 

18:00 Новини Новини Новини Новини 20:00 Новини 00:35 Джас линия 00:25 Игрален 
филм (САЩ) 

18:25 Кулинарно шоу Кулинарно шоу Кулинарно шоу Кулинарно шоу 20:40 Токшоу 01:25 Игрален филм 
(САЩ) 

02:05 Футболен 
мач 

18:50 Сериал (Италия) Сериал (Италия) Сериал (Италия) Сериал (Италия) 20:50 Спортни 
новини 

03:05 Видеоклипове 03:45 Видеоклипове

19:50 Лека нощ деца Лека нощ деца Лека нощ деца Лека нощ деца 21:00 Обзорно 
публицист. 
предаване 

03:25 Игрален филм 
(САЩ) 

04:10 Развлекателно 
шоу 

20:00 Новини Новини Новини Новини 22:00 Риалити 
формат 

05:25 Сериал 
(Италия) 

05:05 Кулинарно 
шоу 

20:40 Токшоу Токшоу Токшоу 23:00 Документална 
поредица 
(БиБиСи) 

    

20:50 Спортни новини Спортни новини Спортни новини 23:30 Спорт     
21:00 Публицистично 

шоу 
Сериал (Италия) 

Сериал  
(Италия) 

00:10 Нощен блок     

22:00 Публицистично 
шоу 

Риалити формат 

Публицистично 
шоу 

Спорт 03:00 Новини     
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22:30 Икпномически 
новини 

Икпномически 
новини 

Икпномически 
новини 

03:40 Токшоу     

23:00 Вечерно токшоу Вечерно токшоу Вечерно токшоу 03:50 Обзорно 
публицист. 
предаване(п) 

    

00:00 Спорт АКТУАЛНО 
ПРЕДАВАНЕ ЗА 
ИЗКУСТВО 

Спорт 04:50 Видеоклипове     

00:15 Лайфстаил 
предаване (п) 

Токшоу (п) КОНЦЕРТ НА 
ШЛОМО МИНЦ 
(п) 

05:10 Произведено в 
Германия 

   

01:15 Токшоу (п) Новини Токшоу (п) 

Игрален филм, 
САЩ 

05:35 Япония днес    
02:00 Публицистично 

шоу 
Игрален 
филм,САЩ 

Новини ПРЕДАВАНЕ 
ЗА КИНО 

05:50 Спортно 
предаване 

   

03:00 Новини Видеоклипове Видеоклипове Новини 06:30 ОБРАЗОВА-
ТЕЛНО  
ПРЕДАВАНЕ 
(п) 

   

04:05 Вечерно токшоу 
(п) 

Вечерно токшоу 
(п) 

ОБРАЗОВАТЕЛ
НО  
ПРЕДАВАНЕ (п) 

Видеоклипове 06:45 ПРЕДАВАНЕ 
ЗА КИНО 

   

05:05 Кулинарно шоу 
(п) 

ОБРАЗОВАТЕЛ
НО  
ПРЕДАВАНЕ 

Кулинарно шоу 
(п) 

Кулинарно шоу 
(п) 
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Питам се какво е за нас добрият пример от миналото повод за размисъл или 
просто статистика? 

 

Струва ми се любопитно да направим паралел между минало и настояще с 
оглед психиката на тогавашния и сегашния зрител. В годините на своето зараждане 
Българската национална телевизия е търсела одобрението на зрителите главно чрез 
предавания за изкуство и култура. Един от най-емблематичните примери в това 
отношение е премиерата на  телевизионния театър през 1960 г. Честта се пада на 
драматичната творба „Последна нощ”, написана специално за телевизията от 
актьорите Лео Комфорти и Димитър Бочев. От този момент нататък в продължение на 
повече от 30 години, всеки понеделник вечерта, телевизията излъчва театрален 
спектакъл при феноменална гледаемост 90-92%. Справка в тритомното издание на 
Научноизследователския институт за телевизия и радио показва, че за пет календарни 
години (1968-1972) са показани 227 премиери, гледани средно всяка от тях от около 
3,5 млн. зрители, което е небивал успех. Това в голяма степен е и причината България 
да стане домакин от 1968 г. на единствения в света международен фестивал на телеви-
зионните театри “Златната ракла”.  

 
Друг положителен пример от миналото, макар и не пряко свързан с телеви-

зията, е детската асамблея „Знаме на мира”, проведена за пръв път през 1979 г. Пред-
седател на организационния комитет на детската асамблея е Людмила Живкова. Пре-
ди да определим този пример като “носталгия по комунистическото минало и тога-
вашния режим”, нека припомним какво точно е представлявало това събитие, без да 
политизираме темата. Във време, когато все още Студената война е в разгара си, по 
покана на България в столицата ни пристигат деца от цял свят, които са своеобразни 
посланици на мира. Целият този проект се обединява от мотото “Единство, твор-
чество и красота”. Три елементарни думи изписани на няколко езика, а целта е нови-
те поколения да ги приемат като свое мото. Няма значение дали акцията е проява на 
някаква дипломатическа идея, дали е плод на желанието за замазване очите на някого. 
Важното е, че всичко е чисто и светло. Мото и акция за свят без деградация. Децата 
не се вълнуват дали музиката на новото време е упадъчна, те си живеят в своя изпъл-
нен с игри и детски наивни разбирания свят.   

 
Но да се върнем в 2012 г. Вместо продължаване на добрата традиция, днес 

децата, и не само те, предпочитат бързо и лесно задоволяване на интереса било то с 
американска, турска, гръцка или каквото и да е евтина продукция от екрана на 
телевизора. Предпочитат един криво разбран чалга модел и така неусетно заживяват 
като лоши копия на чалга изпълнители. А мирното красиво и чисто събиране на деца-
та от целия свят си остава за след някое риалити предаване. Сигурно от продуцентска 
гледна точка, е приемливо. В тази инициатива няма конфликт. Без конфликт няма 
драматургия, без драматургия няма смс-и.   

 
Трябва да признаем - българският зрител рязко се отдръпнал от стойностното 

изкуство. Комерсиализацията диктува телевизионните канали да снижават крите-
риите, конкуренцията на частните телевизии оказва натиск върху обществените да 
свиват до минимум художествените програми. Зрителят става все по-жаден за зрели-
ща, притъпяват се сетивата му за изтънченото, вкарват го във вечните клишета и той 
постепенно свиква с безвкусицата и баналността. Телевизията създаде, масовизира и 
наложи една представа за изкуството като комуникативно, лесно разбираемо и лише-
но от висши ценности. 
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 Не мога да повярвам, че сме безсилни пред господството на тенденцията към 
деинтелектуализация на обществения живот. Резултатите от социологическите из-
следвания красноречиво сочат, че голяма част от телевизионната аудитория е с нисък 
образователен ценз, гледа безразборно всички програми и очаква от малкия екран 
предимно развлечения. Комерсиализацията диктува телевизионните канали да снижа-
ват критериите, конкуренцията на частните телевизии оказва натиск върху обществе-
ните да свиват до минимум художествените програми. Зрителят става все по-жаден за 
зрелища, притъпяват се сетивата му за изтънченото, вкарват го във вечните клишета и 
той постепенно свиква с безвкусицата и баналността. Телевизията създаде, масовизи-
ра и наложи една представа за изкуството като комуникативно, лесно разбираемо и 
лишено от висши ценности 

 
Малкото предавания в родния ефир (главно по БHT), отразяващи постиженията  

на класическото и съвременното сериозно изкуство, са трудно смилаеми, нискобюд-
жетни, с лошо качество на звука и не дотам привлекателна визия. Прави впечатление 
отсъствието на специализиран канал за култура и изкуство, какъвто впрочем има във 
всяка част на Европа. Писаните черно на бяло правила в телевизията изискват предва-
рителни проучвания за предпочитанията на аудиторията, на базата на които се изготвя 
класификация на програмата. Тя се разглежда в четири области: функционална, пред-
метно-тематична, по форма на предаването и адресат. Във функционалната кла-
сификация се включват 4 типа предавания: публицистика, наука, изкуство и спорт. В 
предметно-тематичната има 11 тематични категории: политика, икономика, култура, 
изкуство, религия и пр. Класификацията по форма се извършва преди всичко от усло-
вията на предаванията: по жанр, по рубрика, по серия и пр., а адресната класификация 
по характера на аудиторията, за която са предназначени. Смисълът на класифициране-
то е ясен – всеки един зрител да намери онази територия, която удовлетворява потреб-
ностите му от информация в най-пълен смисъл.  

 
Класификации се правят, подрежда се програми, но след това в гонитбата за 

рейтинги телевизионните организации периодично изхвърлят или променят предава-
ния. Първи от списъка се задраскват именно предаванията за класическо изкуство 
поради по-специфичната им характеристика и аудитория. На тяхно място се поставят 
привлекателни за рекламодателите предавания най-често филми и сериали. Турски 
сериали и евтини американски екшъни заместват всеки опит за нещо ново и стой-
ностно. „И преминават тихо, „като през пустиня”, концерти, книги, филми, спектакли 
и изложби. Все едно нищо не се е случило...” (Чобанов, Георги, „Културните новини в 
перспектива на новите медии”). 

 
След като вече стана ясно, че в българските медии се отдава приоритет на 

масовия вкус, нека поне завършим оптимистично. Видно е, че времето за култура и 
изкуство е в пъти по-малко от отделеното за развлечения, но затова пък се забелязва 
положителна тенденция по отношение на българските сериали и интереса към тях. В 
контекста на паневропейската рамка за цифровизация и произлизащите задължения да 
се стимулират произведенията на местни продуценти, сериалите са най-подходящият 
телевизионен жанр, който носи послание, който е удобен за разпространение в 
интернет среда и може да се дигитализира за бъдещите поколения. Има една положи-
телна черта на „реалити” потока, който ни залива от екрана. Ако погледнем непред-
убедено към този формат, ще забележим, че освен дозата развлечение и шоу, която ни 
предлага, този жанр ни тласка обратно към изкуството. Забелязва се засилващ интерес 
към българското народно творчество, към българката музикална и театрална  тра-
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диция.. Всяка от тези области бавно набира инерцията на успеха – само трябва да 
имаме очи да го видим  и ако не сме активно участващи в процеса, поне да не сме  
спирачка с вечното си черногледство.      

 
Категорична съм, че българинът днес  има нужда от изкуство не по-малко от 

преди. Но ще бъде лицемерно да не признаем, че изкуството идва едва когато всички 
други належащи нужди са задоволени. Днес скоростта на живот и икономическата 
криза оказват отрицателно влияние върху изкуството. От една страна творците не 
могат да работят осигурено в условия на натиск, безпаричие и пренебрежително 
отношение на държавата. От друга страна любителите, подложени на ежедневен 
стрес, напрежение и обездушаване, не намират нужното спокойствие и средства, за да 
се насладят на истинско изкуство. И за тях остава само телевизията. Винаги съм 
мислила, че покрай големите и различни социални задачи, който има да решава 
телевизията, тя трябва да възпитава естетически вкус, да образова художествено. 
Добре е да вземем полезен пример от напредналите държави, който да вдъхне 
допълнителен живец в нашето родно изкуство. Където и по света да отидеш, да речем, 
на опера, ако си по-наблюдателен и проницателен, ще забележиш, че в програмата 
гордо се шири едно важно уточнение – „подпомогната от...” – и следва списък с поне 
петдесет имена. У нас, за съжаление, подобна проява на меценатство и благотворител-
ност е рядко явление. Трябва да е ясно, че изкуството е едно от нещата, с които мо-
жем да оцелеем в този живот. От позицията си на млад човек мисля, че решението 
зависи от следните фактори: 

 
Първо, по-голям държавен бюджет за култура. 
 
Второ, създаване на данъчен режим, който да стимулира частни организации 

да субсидират създаване и разпространение на българско изкуство. Формиране на 
обществена атмосфера, която да стимулира меценатството от страна на корпорациите.  

 
Трето, откриване на специализиран образователен канал към обществената 

телевизия БНТ. 
 
Четвърто, въвеждане на лицензионен режим, предвиждащ телевизионните 

оператори задължително да излъчват определен процент българско и сериозно 
изкуство. Засилване на държавния и обществения контрол за изпълнението на поетите 
ангажименти. 

 
И пето, но не на последно място, въвеждането на специален предмет в основ-

ното и средно училище свързан с медийната грамотност. 
 
Това е практика, която вече съществува по света повече от десетилетие. От 

средата на 90-те в Австралия е въведено медийно обучение за детските градини и то 
продължава до 12 клас. В Англия и в Канада от 1996 г. се държат задължителни из-
пити по медийни изследвания, в рамките на средното образование. 

 
Медийно обучение е въведено и в много неанглоезични страни – от Южна 

Африка, Южна Америка, в Русия, Китай, Япония, Тайван, Корея, Скандинавските 
страни и почти в цяла Западна Европа.  
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Медийното образование е важно, защото в условията на културна глобализация 
под знака на американизацията то представлява начин да се подкрепи традиционната, 
националната ценностна система и да се показва на младите хора, че онези ценности, 
които прокламират продуктите на американската култура, не са и не трябва да бъдат 
задължително техни собствени.  

 
Медийната грамотност трябва да стане част от възпитанието на децата и 

младежите. Целта му е изграждането на критична автономия, тоест, способност за 
самостоятелно осмисляне на разпространяваните от медиите идеи, ценности и норми 
на поведение. Това ще позволи на подрастващите да изградят умение рационално да 
решават в какво да вярват и какви да са техните убеждения, вместо само да копират 
онова, което виждат на екрана на телевизора. 
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БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ –  

ПАРТНЬОР В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ  ПРОЦЕС НА ДЕЦА  
В „УЧИЛИЩЕ ПО РОБОТИКА“ 

Димитър Бойков Тонев 
спец. „КСТ”, 4 курс  

Бургаски свободен университет 
 

Първа награда 

 

Училище по роботика „Robopartans“ за първи път стартира успешно в София. 
След  успехът който постигна там, училища по роботика се откриха в Пловдив и във 
Варна. В Бургас „Robopartans“ се появи успешно в началото на месец февруари 2012 го-
дина, благодарение на съвместната работа на „Robopartans“ София, сдружение 
„Слънце и Деца“ - Бургас и партньорството на Бургаския свободен университет. БСУ 
с огромно удоволствие прие идеята, студенти да обучават деца, бъдещи студенти. 

 
Целите, които си постави училището по роботика са: 
• децата да се запознаят с IT технологиите; 
• децата да се подготвят да мислят логично; 
• децата да работят в екип; 
• децата да се запознаят с приложна математика, физика и механика.  

 
Началото на запознаването на децата с IT технологиите се осъществява с  

продукт на „LEGO“ наречен „LEGO mindstorms“. Това е конструктор съдържащ над 
3000 части, с които могат да се построят множество различни роботи, някой от които 
са показани на фиг. 1,2 и 3. 

 

   
Фиг. 1      Фиг. 2 
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Фиг. 3 
 

След като децата са  изпълнили първата задача от занятието, а тя винаги е да се 
построи робот, идва ред и на задачата с която да се накарат да мислят логично, а 
именно програмирането на робота който са построили. Децата програмират своя 
робот със софтуерен продукт „NXT-G“, показан на фиг. 4. Това е продукт базиран на 
Lab Vue с който се работи в графична среда. Всяка функция която се иска да има 
нашия робот се въвежда в програмата под формата на блокче. Макар децата да 
програмират в графична среда, това по никакъв начин не ограничава възможностите 
на тяхната конструкция. 

 

 
 

Фиг. 4 
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На фигура 5 е показа примерна програма, за реализиране на робот, който 
заобикаля препятствия. Първият блок от програмата е блок за движение настроен да 
управлява мотори  А и C в определена посока, с клауза за прекъсване на движението 
когато бъде подаден сигнал от блок 2 – сензора за допир. След като сензора за допир е 
изпратил сигнал, блок 3 спира електромоторите. След това с помощта на блок 4 робо-
та тръгва на зад със зададено време 1 секунда. След изпълнението на блок 4 робота 
спира чрез изпълнение на блок 5 и завива в дадена посока посредством блок 6, който 
в случая управлява само единия двигател на робота. Накрая всички действия се 
поставят в цикъл и се изпълняват безкрайно във времето (поне докато се изтощи 
батерията на робота ). 

  

 
 

Фиг. 5 
 

 Не на последно място идва и работата в екип. Подрастващото поколение има 
проблеми с общуването което до някаква степен се дължи може би на това, че прекар-
ват повечето от свободното си време с компютърни игри от колкото в игри с деца на 
вън. В училището по роботика децата работят в екипи по 2-ма или 3-ма, като препода-
вателите се стремят във всяко занятие екипите да са от различни участници, за да мо-
гат да изпълнят задачите си общувайки и работейки с друго дете. На фиг. 6 е показана 
снимка как децата работят в екип  в училището по роботика. 

 

 
 

Фиг. 6 
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Работата на преподавателя в училището по роботика е коренно различна от 
работата на преподавател в някое училище. Преподавателят не дава отговори, той 
само поставя задачи. С това се цели да се накарат учениците да бъдат самостоятелни 
във вземането на решения и как да изпълнят задачите си – да се насочат да мислят. 
Ако преподавателят даде отговор на задачата,  се наблюдава едно явление при което 
те приемат за даденост, че той ще им помага винаги и те спират да мислят за решение-
то на задачата си. 

При решаването на задачите които им се поставят, те бъркат което е хубаво, за-
щото по този начин  придобиват опит за това какво не трябва да правят и след като са 
направили  грешка никога да не я повтарят. По време на занятията учениците трябва 
да имат възможност да опитват. Трябва да се подтикват към това, дори и програмата 
им да не работи и да не е завършена. В процеса на обучение грешките са изключител-
но важни. От грешката не можеш да съдиш за това как да решиш проблема, но можеш 
да съдиш за това как да не го решиш. Грешките не трябва да се наказват. Целта, раз-
бира се, не е учениците постоянно да допускат грешки, а да не се притесняват да 
сбъркат. Да знаят, че дори и да сбъркат, ще се научат. Това е единственият начин уче-
ниците да мислят оригинално и да творят. Затова и грешките не се наказват със слаби 
оценки. Занятията по роботика не са атомна централа или изтрелване на совалка. 
Грешка в програмата или в конструкцията не е повод за създаване на напрежение. 
След като някой от екипите се е справил със задачата, отиват при преподавателя и  
показват какво са направили. Започват с въпроси, като правилно ли е решена, за колко 
се оценява и др. В училището по роботика няма оценки за това което са свършили де-
цата, поради простата причина, че винаги има няколко  начина на решение на задачата. 

Всяко занятие в училището по роботика започва с въпрос – Какво правихме 
последния път? Децата са забравили какво са правили. В рамките на една седмица, без 
да имат роботите пред себе си, много от нещата са забравени. Трябва да се въведат в 
новото занятия, като се припомни какво са построили последния път и как са го 
програмирали. Целта е сами да се досетят за проблемите с които са се сблъсквали и 
решенията, които са намерили предния път. След това на децата се предоставят 
комплектите „LEGO mindstorms“ и лаптопи с които да програмират своя робот. На 
фиг. 7 е показан един от учебните часове в училището по роботика. 

 

 
 

Фиг. 7 
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Първата задача е конструиране на нов робот. Във всяко занятие децата кон-
струират нов робот. На децата се предоставя  информация на лаптопите в електронен 
вариант, която съдържа инструкциите необходими да построят робота. Екипите раз-
полагат с определено време, което е достатъчно за конструирането на робота. Ако 
някой от екипите е готов преди да е изтекло времето, те могат да построят допъл-
нителни  модули, които  представляват някакви оръжия, гранатомети и ракети. След 
като всички са приключили с първата задачата идва ред и на втората задача – програ-
мирането. С всяко следващо занятие роботите на децата включват все повече части от 
конструктора, и по този начин роботите които те сглобяват стават все по-сложни. 
Преди да започнат да програмират, преподавателят запознава децата с новите модули 
в техния робот, като например нов сензор за който те не знаят нищо, обяснява им 
какво представлява той, как работи и за какво се използва. След това им се показва 
блокчето в програмата което управлява този сензор и им се дават разяснения как да го 
настроят и как да работят с него. 

В края на учебния час се правят различни състезания с роботите и децата могат 
да видят до каква степен са се справили успешно и къде са слабите места в робота 
който са построили и програмирали. Едно от състезанията което децата най-много 
обичат е така нареченото меле с роботи. Всички роботи се подреждат в кръг и се пус-
кат един срещу друг. Печели последният който остане в изправност. 

Занятието завършва с обзор на новия материал. Преподавателят задава въпро-
си, след което те отговарят със свои думи. Това продължава докато учениците не 
успеят със свои думи да разкажат какво са правили днес. Така постепенно навлизат в 
терминологията на роботиката. Така придобиват нови знания и умения  в областта на 
програмирането и конструирането.  И така, докато сами започнат да си отговарят на 
своите въпроси.    
 

 

Научен консултант: Доц. д-р инж. Радостин Долчинков 
Гл. асистент Атанас Димитров 
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ПЛАН НА ФИРМА “СОФАРМА” АД ЗА ЕКСПОРТ  
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ПРОДУКТ “ТРИБЕСТАН”  

НА ПАЗАРА НА КРАЛСТВО ДАНИЯ 
 

Димитър Славчев Йорданов, ІV курс, Специалност “Маркетинг” 
Бургаски свободен университет 

 
Втора награда 

 
PLAN OF SOPHARMA PLC FOR EXPORT OF 

PHARMACEUTICAL PRODUCT TRIBESTAN TO THE MARKET 
OF KINGDOM OF DENMARK 

 

Dimitar Yordanov  
Burgas Free University 

 
Abstract: This paper presents a draft export plan of a real Bulgarian company operating in 
the Single European Market. The first part explains the methodology of work. The second 
part of the report presents in brief the basis of the business plan as a foundation of the 
process of export planning. The third part consists of the actual marketing plan for delivery 
of a product to the market of a European member state. 
 
Key words: export planning, direct export, Single European Market. 
 
 

Този проект е изготвен в курса на обучение по дисциплината Международен 
маркетинг. Заданието изискваше да бъде разработен план на българска фирма за 
експорт на реално произвеждан продукт в страна от Европейския съюз като се прило-
жи стратегията пряк експорт. Всички инструкции за работа, линкове към потенциал-
ните източници на информация и формата в която беше препоръчително да се работи, 
бяха качени в системата Moodle, където имахме денонощен достъп до тях. 

 
І. Организационна дейност по изготвяне на плана за експорт 
Работата по подготовката на този проект премина през следните етапи: 
• Запознаване с инструкцията и формата за попълване 
• Преглед на източниците на информация 
• Избор на основна област на търсене – страна в ЕС 
• Избор на българска фирма 
• Избор на продукт/и 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 
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ІІ. Описание на фирмата 
 

1. История 
През 1933 година аптекарското съсловие, обединено в своя стопанска организа-

ция „Българско Аптекарско Кооперативно Дружество”, започва изграждането на пър-
вата производствена лаборатория за лекарствени средства в страната. 

През 1942 година производствената лаборатория на Българското Аптекарско 
Кооперативно Дружество се премества в новопостроена специално за нея сграда и 
прераства в „Галенус” – фармацевтична фабрика, в която по-добрите производствени 
условия откриват и по-големи възможности за развитие. 

През 1953 г. всички машини за производство на таблетни форми са концентри-
рани във фабрика „Галенус”. Работи се предимно Аспирин, Хинин и Доверин от 
вносни качествени материали. През същата година, след национализацията, фабрика 
„Галенус” се преименува в Химико-фармацевтичен завод, правоприемник на който е 
днешната „Софарма”. 

За периода 1953 - 2000 г. „Софарма” е водещият фармацевтичен производител в 
България. През септември 2000 г., след успешна приватизация, „Софарма” става частна 
фармацевтична компания. Следва период на непрекъснато разширение и модернизация. 

Днес “Софарма” АД оперира успешно на пазарите на 37 страни извън 
България. Фирмата е успешно наложен през годините дистрибутор на фармацевтични 
продукти предимно в страните от бившия Съветски съюз и Източен блок, като най-го-
лям дял от износа на компанията имат Русия и Украйна. През последните години 
“Софарма” АД навлиза все повече на пазарите на страните от ЕС и Турция. 

 
2. Управление, организационна структура, стратегия 
„Софарма” АД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон и 

публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дру-
жеството има едностепенна форма на управление със Съвет на директорите от петима 
членове. 

Маркетинговата дирекция е създадена през 2004 г. и от 1 април 2011 г. е с нова 
структура, насочена към постигането на по-голяма гъвкавост по отношение на изиск-
ванията на динамичния фармацевтичен пазар. 

Маркетинговата стратегия, която следва “Софарма” АД, е на поддържане на 
лидерската позиция на компанията на най-голям производител на фармацевтични 
продукти в България с висококачествени продукти на достъпни цени. Фирмата също 
така се стреми към изграждане на силни стратегически партньорства с големи между-
народни фармацевтични компании. 

 
3.   Цели и задачи на фирмата 
ОБЩИ ЦЕЛИ НА ФИРМАТА 
• Брутни приходи от продажби на всички пазари – 696 969 000 лв. 
• Нетни приходи от продажби на всички пазари – 45 303 000 лв. 
• Разширяване на позициите на пазари с висок потенциал за растеж - ЕС 

 

МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ 
• Брутни приходи от продажби на вътрешния пазар – 499 313 000 лв. 
• Нетни приходи от продажби на вътрешния пазар – 32 455 069 лв. 
• Брутни приходи от продажби на външните пазари – 197 656 000 лв. 
• Нетни приходи от продажби на външните пазари – 12 847 931 лв. 
• Утвърждаване на компанията и нейните продукти на външните пазари 
• Позициониране на търговската марка като водеща българска марка в 

областта на фармацевтиката 
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ІІІ. Външна среда 
 

1. Държава целеви пазар 
Кралство Дания 
 
2. Целеви потребители 
Фирмата сегментира пазара главно по критериите доходи и очаквана изгода 

(решен проблем). Основният целеви пазар, към който се насочва компанията, са мъже 
и жени с доходи около средните за Дания, в сравнително широка възрастова граница - 
15-64 години, без значение от техния социален статус – омъжени или не, които из-
питват еректилни или яйчникови дисфункции, проблеми с либидото. 

Мотивите за потребление на продукта можем да определим като лимитиращи, 
имайки в предвид здравословното състояние на потребителите и зависимостта им от 
лекарството. 

Според опита на компанията, придобит от наблюденията на потреблението на 
вътрешния и на чужди пазари по посочените признаци за сегментация, “Трибестан” се 
ползва предимно от мъже на средна и зряла възраст (над 45 години). 

 
3. Пазарен потенциал 
Общият брой на мъжете и жените в Дания във възрастовата граница 15-64 го-

дини е малко над 3,5 милиона души, от които около 700,000 ползват някакъв вид 
медикаменти за справяне със здравословни проблеми. 

Чрез придобития опит знаем, че мъжете и жените консумират средно по 15 па-
кета годишно, следователно общите разходи възлизат 15 х 20 евро/пакет = 300 евро. 
Тъй като разполагаме с точна мярка за потреблението (300 евро годишно) с него из-
числяваме, че пазарния потенциал ще бъде 0,7 млн. х 300 Евро = 210 млн. евро. 

 
4. Конкуренция 
Пазарът в Кралство Дания е средно голям и разнообразен и като основни кон-

куренти на Sopharma могат да се идентифицират следните производители: 
• Evergreen – A.Vogel Prostasan – съдържа екстракт от малко палмово дърво 

във Флорида, спомагащ при проблеми основно с простатата и либидото. 
Цена – 17,45 евро 

• VirilePlex – смеска от голям брой билки и растения, включително и из-
ползвания като основен в нашият продукт Tribulus Terrestris. Цена – 30 евро 

• Morpheme Pure Drugs - Morpheme Kohinoor Gold – смеска от няколко екзо-
тични растения, единствено със стимулиращи либидото ефекти. Цена –  
79 евро 

В Кралство Дания най-голям пазарен дял се реализира в аптеките и спе-
циализираните секс-шопове. Поради естеството на групата продукти, навиците на по-
тенциалните клиенти за мястото от където могат да се закупят такива медикаменти, 
трудно могат да се променят. 

 
5. Политическа и юридическа среда 
Дания е парламентарна конституционна монархия, управлявана от министър-

председател, който се назначава от Краля (Кралицата) на Дания, съгласно конститу-
цията от 1953 г. Еднокамарният парламент или Folketing е съставен от 179 избрани 
членове. Страната е член на ЕС от 1973 г., а за национална валута се ползва датската 
крона. 

Законите подлежат на утвърждаване от краля, а Министерският съвет е висш 
орган на изпълнителната власт. 
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Тъй като “Трибестан” е лекарствен продукт, безопасността и правилата за про-
изводство и опаковане подлежат на секторно регулиране – Директива 87/18/EИО, 
Директива 75/319/ЕИО Директива 2001/83/ЕО, Директива 2004/27/ЕО. В България, 
директивите са въведени чрез наредби и спазването им е задължително. 

 
6. Икономическа и бизнес среда 
Исторически, Дания е селскостопанска страна, но последните години на глоба-

лизация налагат промени в датската индустрия, която понастоящем е базирана на доб-
ре развит сектор на услуги и на експорт на индустриалната продукция. В сектора на 
услуги са заети 77,3 % от работещите в Дания, които допринасят с 76,7 % за БВП, 
който е 232,539 млрд. евро за 2010 г. 

Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 27,527 евро, средните 
доходи на глава от населението възлизат на 44,316 евро, което нарежда страната на 
осмо място в света по последния индикатор. Работната сила в страната за 2010 г. е 
2,852 милиона души, а безработицата възлиза на 6 % с тенденция да се увеличава.  

Дания е страна, членка на Европейският съюз, предлагаща отлични условия на 
чуждите инвеститори, свидетелство за което е петата й позиция в световните класа-
ции за опростени процедури за стартиране на нов бизнес.  

Дания, заедно с останалите скандинавски държави, е с един от най-високите 
стандарти на живот в света, но също така и с много високи данъчни ставки.  

 
7. Социо-културна среда 
• Население (юни 2011 г.) – 5 529 888 души 
• Етнически групи – скандинавци, инуити, фарьорци, германци и турци 
• Официален език – датски, английски 
• Учтиви, добронамерени, приятелски настроени 
• Бизнес етикет – директни комуникатори, открити, обичащи честността в 

преговорите 
• Активен търговски стокообмен между България и Дания – датчаните позна-

ват българските фирми 
• Най-щастливите хора на света! 
 
ІV.  Резултати от SWOT-анализ 

 
1. Силни страни на фирмата 

1. Отличен мениджмънт от страна на ръководството по отношение на експорта. 
2. Доказано качество и традиции в производството, сертифицирани системи за 

управление на качеството и околната среда по  ISO 9001 и ISO 14000. 
3. Големи възможности за инвестиции и иновации. 
4. Високо квалифицирана работна сила. 
5. Листване на компанията на чужда фондова борса  (Варшавската фондова борса). 
6. Дългогодишен опит в експорта на свои продукти. 

 

2. Слаби страни на фирмата 
1. Специфичното за фармацевтичния отрасъл законодателство все още е в процес 

на хармонизация с това в ЕС. 
2. По-слабо познаване на пазарите в страните от ЕС. 
3. Пазарна фрагментация в рамките на ЕС, най-вече по отношение на цените. 

3. Възможности, идващи от пазара 
1. Висока покупателна способност на населението. 
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2. Нарастване на потребността от такъв тип продукти, в следствие на тенденцията 
на застаряване на населението. 

3. Процес на специализиране на търсенето по отношение на химическия състав на 
продукта. 

 
4. Заплахи, идващи от пазара 

1. Риск от значителни загуби поради неочаквани реакции на потребителите. 
2. Риск, произтичащ от финансово-икономическата криза. 
3. Нелоялни действия от страна на  конкуренти, клиенти и доставчици. 

 
5. Критични фактори за успех 

1. Гарантирано производство на висококачествен продукт, отговарящ на регули-
рането на ЕС. 

2. Защита на търговската марка. 
3. Спешно изработване на обратна връзка с потребителите с цел корекции в стра-

тегията при първи сигнали за проблеми. 
4. Изграждане на адекватна система за транспортиране и доставка на продукта. 

 

V. Маркетингова стратегия 

1. Маркетингови цели 
1. Брутни приходи от продажби на пазара на Дания – 10 500 000 евро (20 536 215 лв.). 
2. Нетни приходи от продажби на пазара на Дания – 7 293 000 лв. 
3. Планиран пазарен дял на датския пазар – 2.01 %, пресметнат на база общи 

продажби в сектора в размер на 210,705 млн. евро. 
4. Изграждане на имидж на марката в Дания. 
5. Постигане на 90 % осведоменост за характеристиките на продукта в целевата 

аудитория, търсеща такъв тип фармацевтичен продукт. 
 

2. Продукт 
«Трибестан» е природен продукт, получен чрез оригинална технология от 

надземната част на растението Tribulus terrestris L. (Бабини зъби). Продуктът има 
общотонизиращо действие и стимулира някои от функциите на половата система. 

• Външен вид на продукта – таблетки в кръгла форма, цвят - кафяв 
• Опаковка и маркировка – по 10 филмирани таблетки в блистер от твърдо, 

безцветно и прозрачно PVC/алуминиево фолио, по 6 блистера в картонена 
кутия, заедно с листовка с информация и указания за ползване и съхране-
ние на продукта. Кутията е във форма на паралелепипед, в тъмносин и зе-
лен цвят и изобразен летящ самолет, който е символ на рекламния слоган 
на продукта “За да вдигнеш самолета!”. 

 
3. Стратегия за навлизане на пазара 
Фирмата ще навлезе на датския пазар чрез стратегията пряк износ. За целта в 

този план са предвидени мерки за установяване на контакти със задграничния кон-
трагент, уреждане на взаимоотношения с транспортни и застрахователни организа-
ции. Всички разчети, сегментирането и изборът на целеви пазар е направен въз основа 
на закупено от маркетингова агенция изследване на пазара в сектора на фармацевтич-
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ните продукти. В плана за действие са предвидени мероприятия по проследяване на 
потребностите и отношението на крайните потребители.  

В изпълнение на стратегията доставката е организирана като проект и по него 
работи екип, организиран на матричен принцип. 

 
4. Доставка на продукта 
• Канал за реализация – две равнища: дистрибутор и ТД 
• 240 000 броя стокови единици на 3 партиди по 80 000 броя 
• Предварителен договор с транспортна фирма за доставка на продукта до 

склада на дистрибутора в Дания 
• Предварителен договор с основния дистрибутор 
• Товарене, превоз, разтоварване, плащане за сметка на “Софарма” АД 

 
5. Ценова стратегия 
За да попадне продукта в средния ценови сегмент, цената по която “Софарма” 

АД продава би трябвало да е около 20 евро, преизчислено в датски крони – 148.15, в 
лв. – 39.12. При себестойност с добавени застраховки и фрахт в размер на 24.73 лв., 
печалбата е 14.39 лв. за бройка. 

Целта на фирмата е да постигне най-добрата конкурентна цена при най-добро 
съотношение “качество-цена”. Цената за потребител на датския пазар ще включва и 
търговските надбавки на посредниците на датския пазар. Очаква се тя да достигне до 
около 30 евро (222 датски крони). 

 
6.    Комуникационна стратегия 
• Позиционна стратегия 
Стратегията на “Софарма” е да позиционира “Трибестан” като продукт с ви-

соко качество, отговарящо на традициите на фирмата и превъзхождащо продуктите на 
конкурентите, и същевременно с приемлива и конкурентна цена за стандартите на 
датските потребители. 

• Промоция на продукта. Връзки с обществеността 
“Трибестан” разполага със собствен сайт на адрес www.tribestan.eu, на който е 

поместена информация за продукта – съставки, предназначение, начин на използване, 
проложение при мъжете и при жените и др. Информацията е достъпна и на английски 
език, което улеснява допълнително потребителите в Дания. Планирано е също така 
установяване на връзка с местна рекламна агенция, която да подпомогне разработва-
нето на проектите за реклама в списания и вестници. 

Акции по насърчаване на продажбите: при продажбата на “Трибестан” на 
датския пазар може да се приложи подобна стратегия като на някои български разпро-
странители, които включват към продукта и антибактериални мокри кърпички. Задъл-
жение на посредника по договор е тези промоционални пакети да достигнат до тър-
говците на дребно и съответно до потребителите. 

7. Дистрибуционна стратегия 
Ангажиментите на дистрибутора (експортната фирма) включват: 
• дистрибуторът се задължава да представя, разпространява и рекламира про-

дукта на търговците на дребно на датския пазар; 
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• при организирани от фирмата промоции или други мероприятия за насър-
чаване на продажбите, да поеме задължение да ги доставя до търговските 
обекти; 

• да следи за злоупотреби и неправомерни действия с продукта от страна на 
търговците на дребно; 

• да не злоупотребява с оказаното му доверие. 
 

VІ. Маркетингов бюджет 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ РЕСУРС (лв.) 
- маркетингови изследвания; 19 200 
- такси за външни консултанти; 24 000 
- превод; 4 800 
- подготовка и квалификация на персонала; 14 400 
- разходи за пътуване зад граница (договаряне, контрол и 
стимулиране на посредниците); 

9 600 

- възнаграждения за агенти/ дистрибутори; 19 200 
- разходи по ценообразуване и поддържане на ценови 
листи; 

7 200 

- разходи за реклама; 120 000 
- изработване и поддържане на сайт в Интернет; 19 200 
- разходи за обратна връзка с клиентите; 14 400 
- разходи за контрол върху изпълнението на плана; 4 800 

ОБЩО 256 800 
 

VІІ. Методи за контрол 
 

• Контрол на продажбите – измерване и оценка на реалните продажби в 
сравнение с планираните 

• Финансов контрол – контролиране на бюджета, анализ на брутните и нет-
ните парични потоци 

• Маркетингов контрол – разпознаваемост и известност на марката, пазарен 
дял; методи – анкетна карта, структурирано интервю. 

 
Научен консултант: гл. ас. Ирена Кунева 
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"Н.И.Е И МНОГОСТЕПЕННИТЕ ПОТОЦИ  

НА КОМУНИКАЦИЯ",  
Н.И.Е - НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЕСТУАРИ 

 
Ирина Теодорова Миндова  

четвърти курс, спец. „Медии и журналистика“  
УНСС - София 

 

 
Трета награда 

 
 

„N.I.E. AND THE MULTILEVEL FLOWS OF COMMUNICATION” 
“N.I.E – NEW INFORMATIONAL ESTUARIES”  

 
 

Abstract: The technological progress has led us to the new boundaries of the knowledge and 
perception. We, as individuals, as groups and as humanity gain great amount of layered 
data. We share it, we transfer it, we enrich it and we recreate it. Because of the 
informational estuaries such as web sites, blogs, forums, internet libraries and social 
networks, our movements on the Internet are reflecting together and forming new multilevel 
flows of communication. The internet society is more powerful, active and aware of the 
reality in the world than ever.  And it needs to be leaded… and controlled.  
 
Key words: technological progress, new boundaries, layered data, informational estuaries, 
multilevel flows of communication, internet society, leaded and controlled. 

 

 
Светът днес изживява своята информационна революция. Информацията цир-

кулира в своята многостранност и изменчивост непрестанно, оформяйки „релефа“ 
както на медийното пространство и канали, така и на аудиторните възприятия и реак-
ции. Взаимната икономическа, религиозна, енергийна и военна зависимост между от-
делни групи, нации, държави и съюзи предизвиква постоянен обмен на различни по-
тоци от информация. Масовата употреба на интернет генерира огромна събирателна 
база на тези потоци, намесвайки в тях субективни частни мнения, коментари, спекула-
ции, а много често – нови факти и документи. В резултат на тази непрекъсната акуму-
лация на данни се пораждат нови събития, интереси и отношения. Хората днес се пре-
връщат не просто в свидетели, но и в активни участници в повечето събития във и из-
вън пределите на страната си. Достигнато е ново, трето ниво на комуникация – затва-
рящо комуникационният кръг, изместващо стандартните (и познатите ни) етапи на 
събиране и разпространение на информацията.   

 
Информационните естуари  
 

Географското понятие естуар обозначава устието на река, която се влива в море 
или океан. Естуарът има фуниевидна форма, а смесването на морските и речните те-
чения в него генерира голямо количество възобновяема енергия, която може да 
осигури 13% от световното потребление на електричество (данните са взети от доклад 
на Станфордския университет). Или по-символично казано – мястото, където смесва-
нето на различните потоци създава енергия с голям потенциал. В понятието инфор-
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мационни естуари да се разбира интернет платформи за обмен, сортиране и 
трансформиране на данни, които могат да организират и обединяват различни 
хора за защита и преследване на локални, национални и интернационални ин-
тереси от всякакъв тип. Подобни платформи се характеризират с голяма и мно-
гопрофилна аудитория, активни потребители, които използват и генерират ин-
формация, възможност за пряка комуникация между потребителите и създаване 
на различни подгрупи, според обединяващо звено.  

Такива платформи са: www.linkedin.com, www.twitter.com, www.facebook.com, 
www.wordpress.com, www.huffingtonpost.com и други. 

Информационните естуари доказаха огромния си потенциал за мобилизиране 
на революционни групи по време на „арабската пролет“, организиране на смарт мобс 
(или още умни тълпи) за отстояване  на различни социални и екологични каузи и съ-
буждане на здравословна критична мисъл чрез многостранно разглеждане на привид-
но ясни въпроси (пропагандата за популяризирането на Джоузеф Кони).  

През 1973 г. Максуел Маккомбс и Доналд Шоу изграждат теорията за създава-
нето на обществения дневен ред чрез медиите1. Според тяхната теория медиите опре-
делят кое е приоритетно важно за социума и по този начин изграждат представите и 
разбиранията на аудиториите си. През следващите десетилетия на разгръщане и раз-
витие на медийното пространство теорията, позната и у нас под наименованието 
„agenda setting”, добива нови измерения – „agenda building” и рамкиране на акцентите 
в медиите. Вестници, радиа, телевизии диктуваха дневния ред на обществото. Поради 
високата информационна стойност на негативните новини медийния свят достигна 
максимални нива на бруталност (в реалният свят дори 12-годишни деца са ставали 
свидетели на виртуални убийства!). Аудиториите се събуждат с икономически кризи 
(радио), обядват с убийства (вестник) и заспиват с усещане за безсилие и незначител-
ност (телевизионни новинарски емисии). Този постоянен и негативен информационен 
облак уморява хората, за това днес новата медийна форма – интернет е предпочитано 
място за набавяне на информация. В интернет пространството всеки самостоятелно 
моделира своя дневен ред. На потребителите е предоставен е избор какви новини да 
получават, кога и как да ги разглеждат, да разпространяват ли получената информа-
ция или да я критикуват и трансформират.  

Много млади хора от различна националност избягват новинарските емисии и 
намират геополитическите въпроси за безинтересни. Наблюдаваната от години не-
заинтересованост на младото поколение, обаче, се изменя под влиянието на виртуал-
ния свят.  В хумористични  и популярни сайтове като www.9gag.com все по-често се 
срещат силно политизирани и много коментирани публикации, грабващи интереса на 
потребителите и провокиращи любопитство и стремеж към допълнително запозна-
ване с даден проблем. Българското общество се запозна със същността на междуна-
родния договор ACTA именно чрез сайт за обмен на торент файлове и забавление, 
посещаван главно от хора на възраст между 16-35 години. Организацията за протес-
тите срещу ратифицирането на въпросният договор се случи отново онлайн – този път 
в социалната мрежа „Фейсбук“. 

В съвременния свят на надграждащи се научни постижения и непрестанен тех-
нически прогрес, политиката, икономиката и обменът на информация търпи трайни и 

                                                            

1 Agenda-setting-theory е създадена от Максуел Маккомс и Доналд Шоу през 1972 г. в изследва-
нето им върху влиянието на медиите по време на президентската надпревара в Северна 
Каролина през 1968г. Обект на изследването е взаимовръзката между степента на застъпеност 
на дадена тематика в медиите и нейната значимост за обществото.  
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безвъзвратни промени. Днес за първи път в съвременната ни история върховете 
(елитите) са толкова зависими от основите (масата) на социалната пирамида. Поради 
навлизането на нови медии и нови форми на общуване, достъпът до всякаква инфор-
мация е опасно свободен за огромен брой хора. Контролът над тълпите стана почти 
невъзможен и в реален, и във виртуален план. Обикновени музиканти станават по-
литици (Светослав Витков, България), лидери на мнение (Андрю Съливан, за 
www.thedailybeast.com), социолози (Gawker.com), политолози и разследващи журна-
листи (wikileaks.org). След „раждането“ на субективното медийно пространство – ин-
тернет,  закономерностите за информационен обмен  се измениха. Вече ние сме и но-
вина, и новинар, и  аудитория.  

 
Човешкият фактор (интернет потребителите в нова роля) 
 

7,004, 487,800. – общият брой на хората на Земята в момента според 
статистиката на www.worldometers.info. Докато приключа тезата, си населението на 
света ще е се увеличило минимум с още 300000 души. При такова голямо глобално 
село кой всъщност има значение? На фона на политическите и икономически елити, 
моделиращите бита ни медии, тълпите в мегаполисите и обединените групи къде е 
мястото на Човешката единица в картинката? Онази средностатистическа единица, 
която има задължението да консумира и да се подчинява на закона, с основно право 
да бъде свободен обект … на икономически, геополитически и религиозни интереси.  

Индивидът бяга виртуално от своята НЕ-свобода2, която намира в лицето на 
социалните и държавни рестрикции, и търси елементарен отдушник за потискащата 
средата на социална самота, в която живее. Интернет пространството му предоставя 
(платен) достъп и до двете. Човешката единица заема своето място в системата от он-
лайн потребители на информационни, развлекателни и социални сайтове. В зависи-
мост от интелектуалното и професионално ниво, целите и степента на недоволство у 
даден потребител или група потребители, интернет може да послужи за трибуна на 
провокативен лидер на мнение, поддържащ широк аудиторен кръг, протестна синди-
кална организация или дори терористична схема. Блоговете, форумите и социалните 
мрежи непрестанно бълват информационни облаци от субективна информация, но 
сред ненужните данни често се срещат застъпващи се позиции, неправомерно „изтек-
ла“ документация на частна фирма или държавна институция. Подобна база данни се 
генерира от потребители на световната мрежа за потребители на световната 
мрежа. 

Маргиналните групи и новите форми на вертикална мобилност в социума. По 
определение маргинален означава „Периферен, изхвърлен, на границата човек (от 
латински margo – край) – човек, който се намира на границата на различни социални 
групи, системи, култури, намиращ се под влиянието на противоречащи си норми, 
ценности и т.н. Маргинална група от хора – това е група, отхвърляща определени 
ценности и традиции на културата на групата, в която се намира и утвърждаваща свои 
собствени норми и ценности. Социологическо понятие, обозначаващо „крайните, гра-
нични” положения на човека в социалните групи, които оставят определен отпечатък 
в психиката му. Понятието се е появило в американската психология през 1920 год. 

                                                            

2 Отрицателна свобода или негативна свобода. Понятие, въведено от Исая Бърлин през 1958 г. в 
Оксфордския университет. Обозначава липсата на препятствия, бариери и ограничения, но 
реална невъзможност за действие. Друг, а не индивидът предопределя действията му, въпреки 
наличната свобода във формален смисъл. Положителната свобода е възможността за действие, 
за поемане на контрол над собствения живот и реализиране на личните цели.  
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като определение на невъзможността за адаптация на емигрантите към новите 
социални условия.“ Изхождайки от това определение лесно бихме могли да си-
туираме много и различни по социален, икономически статус хора, на различна въз-
раст и със различно семейно положение в една или друга маргинална група. Поглед-
нато по този начин днес всички сме емигранти в собствените си страни. Емигрираме 
от културата на безконтролно и ненужно свръх потребление, емигрираме от масовия 
вкус за облекло, музика, филми, подчинени на модата на уеднаквяването.  

Социалната (само)изолация ни прави маргинални. Свободните пазарни и кон-
курентни отношения ни правят маргинални. Фройд говори за процес на сублимация 
или естествения стремеж на индивидите да загубят част от своята индивидуалност, за 
да се “роди“ обществено полезното и стойностно. Няколко десетилетия по-късно след 
този процес на сублимация Хуберт Меркузе, обаче, отчита ново явление в поведе-
нието на социума- ДЕсублимация. Сливането на индивидуалности в еднообразна 
потребяваща маса води до ново разслояване на същата. Човекът се опитва да се иден-
тифицира след като сам е потънал в тълпата. „Интелектуалният и емоционален отказ 
да се върви “като другите” се оказва невротичен и импотентен.” – допълва още 
Меркузе. Следва масов синдром на неудовлетворение.  

Неурегулираният добре държавен апарат натрупва недоволство у хората, 
когато става ясно, че не е създаден да работи за тях, а за общия интерес, пречупен 
през субективизма на пазара. Идва даден момент, в който откъснатите групи и 
индивиди намират  инструмент за промяна на статуквото (движението „Окупирай 
Уолстрийт“). Маргиналните групи създават свои канали на информация, използвайки 
общия поток на комуникация – интернет. Изграждат третото ниво на комуникация – 
те стават лидерите на мнение, те стават източникът на информация, от който медиите 
черпят новини, факти и разкрития. (Недоволният държавен чиновник публикува 
корупционните механизми за източване на ДДС в wikileaks.org., Будната съвест на 
санитар, работещ в нехуманна болница за душевно болни, се излива в личния му блог 
в log.bg и др.)  

 
Двустепенен поток на комуникация 
 
През 1944 г. Пол Лазерсфелд развива хипотезата си за двустепенния поток на 

комуникация, който 
циркулира от източ-
ниците на информация 
към лидерите на мне-
ние до по-широка ауди-
тория. За времето си хи-
потезата е изключително 
точна, но след навлиза-
нето на интернет и задъл-
бочаването на глобализа-
ционния процес в свето-
вен мащаб общата карти-
на за медийната реалност 
се усложнява още по-
вече. 

  
 
 

Фигура 1. Двустепенен поток на комуникация
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Многостепенен поток на комуникация 
 

За първи път в исто-
рията ни имаме такава ин-
формационна система, 
която функционира вече 
като тристепенен поток на 
комуникация: от масовите 
медии, към лидерите на 
мнение до широката ауди-
тория и отново в масовите 
медии. Кръгът е затворен, 
тъй като масовата аудито-
рия вече има силата и 
властта както като потре-
бител 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, както и нови лидери на мнение. 
Аудиторията създава онлайн медийни продукти. Блогове, клипове, социални 

експерименти, протестни организации и дори революционни политически щабове. 
Днес решения се взимат в реалността, а 2/3 от организацията се случва в глобалната 
мрежа. 

 
Контролът над комуникационните потоци и информационните естуари 
 

Онлайн обществото издига свои нов вид лидери, на чието мнение да базира 
собствените си перспективи. Тези лидери може да нямат визуален облик, нито ико-
номически или образователен ценз, но афишират позицията си по важен за мнозина 
проблем и то – по достъпен начин. Повечето популярни и уважавани онлайн лидери 
са блогъри, които акумулират достоверна и критична информация в своите страници. 
Много от техните публикации намират отклик в стандартните медии и стартират 
вълна от отзиви. 3 Именно подобна активност в мрежата се явява заплаха за различни 
корпорации, политически организация и познатият ни досега ред. Сайтът Wikileaks е 
разследван и до днес за публикуването на засекретени правителствени телеграми на 
САЩ. Китай, от своя страна, даде краен срок за регистрация на всички блогъри с ис-
тинските им имена и данни до 16.03.2012. Тази рестрикция отново доказва каква за-
плаха за всеки политически режим представляват неконтролираните комуникационни 
потоци и информационните естуари.  

Моделирането на общественото мнение за създаване на благоприятна почва за 
прокламиране на дадена политика е основна задача на всяко управление. В информа-
ционната ни реалност, обаче, това е трудно постижимо, поради постоянният обмен на 
данни. Необходимо е създаването на шокова ситуация, която да възпрепятства логич-
ната и трезва мисъл и „да превръща политически немислимото в политически 

Фигура 2. Многостепенен поток на комуникация
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неизбежно3“. Този процес на трансформации е невъзможен без контрол върху инфор-
мационните естуари и комуникационните потоци. Ето защо днес сме свидетели на 
това как правителствата по света се опитват да урегулират достъпът до неудобно 
онлайн съдържание. Някой успяват (Китай, Пакистан, Индия), други все още се борят 
с масовите протести на новото мрежово общество4 (ЕС, Аржентина, САЩ).   

Световната интелигенция в лицето на проф. Ноам Чомски критикува изфа-
брикуваното съгласие5, което традиционните медии предлагат на своите аудитории. 
Глобалната мрежа не е медия. Тя обединява много медии и дава трибуна на много 
нови форми за обмен на информация. Интернет пространството измени потоците на 
комуникация. Обедини силните и слабите им качества, създавайки информационни 
естуари, който имат силата да променят хода на човешката история. Защото тяхната 
енергия е плод на интелекта на милионното интернет общество, което не спира да 
споделя.   
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СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ НА РАБОТНА СИЛА  

В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

Галина Пламенова Михайлова, Светослава Христова Радева 
Публична администрация, 4 курс  
Бургаски свободен университет 

 
Насърчителна награда 

 
 

Свободното движение на хора е една от основните свободи, гарантирани от 
европейското законодателство и включва правото на живеене и работа в друга 
държава-членка.  

В настоящия доклад ще обърнем внимание на свободното движение на работ-
ници в рамките на страните от Европейския съюз. То включва правото на движение и 
пребиваване на работниците, правото на влизане и пребиваване на членовете на 
техните семейства и правото на работа в друга държава-членка на Европейския съюз. 

Смисълът на понятието „работник“ е въпрос на правото на Европейската 
общност.  Основната характеристика на трудовото правоотношение е, че за определен 
период от време лицето извършва услуги за и под ръководството на друго лице, в за-
мяна за които той получава възнаграждение.   

 
I. Международна трудова миграция 
 

Трудът мигрира между страните в търсене на по-висока доходност. Трудовият 
свят е движение. То е част от мощните фактори, които определят структурата на све-
товната, в това число и на европейската икономика. Днес миграцията на трудовите 
ресурси може да се интерпретира като глобално явление, което заема място в съвре-
менните международни икономически отношения. 

 

Причини за международната трудова миграция: 
- Неравномерност на икономическото развитие по отделни страни и групи 

страни и недостатъчното предлагане на трудови ресурси. 
- Различия в равнището на работните заплати и  условията на труд в интер-

национален мащаб. 
- Различие в демографското развитие на отделните страни и групи страни. 
 

Международната трудова миграция в съвременните условия е облекчена  от 
действието на фактори като развитие на модерните информационни и комуника-
ционни технологии, които улесняват набирането на актуална информация относно 
ситуацията на трудовите пазари на най-широк кръг  страни. Двустранно-подписаните 
международни споразумения, които регулират миграцията също са от значение за 
свободното придвижане на работна сила. 

Придвижването на работна сила в рамките на Европейския съюз в съвремен-
ните условия е насочено към Западна Европа, а основни страни на имиграция в този 
регион са Германия, Франция и Великобритания. Голям е и броят на имигрантите в 
малките западноевропейски страни – Холандия, Австрия и Швеция. Западноевро-
пейскеят регион е привлекателен за търсещите работа от други държави-членки на 
ЕС, поради високото равнище на икономическо развитие и придружаващото го висо-
ко качество на живот. 
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II. Основни моменти в развитието на миграционната политика 
 

Миграцията в XXI век носи многостранни последици за приемащите общества 
в социално-икономически, политически и културен аспект. Европейският съюз е 
изправен пред драматична икономическа и социална промяна, която се характеризира 
с недостиг на работна ръка и прогресивно застаряващо население. Влизането в сила 
на Лисабонският договор е превратна точка в изграждането на миграционната поли-
тика на ЕС. 

По-долу са изложени основните моменти в развитието на миграционната 
политика на Европейския съюз. 
 

1987 г. Въвеждането на концепцията за единен пазар чрез Единния европейски 
акт 

 • Отпада контролът по вътрешните граници, гражданите на страните 
членки на Европейския съюз се придвижват свободно в рамките на 
Съюза 

• Започва сътрудничеството в областта на имиграцията като компенси-
ращ инструмент на интеграцията на вътрешния пазар 

1993 г. Договорът от Маастрихт  
 • Формализиране на междуправителственото сътрудничество в област-

та на имиграцията и предоставянето на убежище в новосъздадения 
„трети стълб“ 

• Законодателният процес в тази област остава бавен и тежък 
1999 г. Договорът от Амстердам 
 • Въвежда общностна компетентност по въпросите на предоставянето 

на убежище и имиграцията 
• Въпросите на имиграцията и предоставянето на убежище преминават 

към „първия стълб“  
• Предвижда „постепенно създаване на зона за свобода, сигурност и 

справедливост“. 
• Приемането на мерки по отношение на легалната миграция се осъ-

ществява с единодушие и консултация с Европейският парламент 
• Шенгенско споразумение(1985 г.), Конвенция за прилагане на Шен-

генското споразумение (1990 г.) 
• Европейският съвет в Тампере взема решение, че въпросите за предо-

ставянето на убежище и миграция налагат разработването на обща 
европейска политика, и определя основните й елементи – партнъор-
ство със страните на произход, обща европейска система по пре-
доставяне на убежище, справедливо третиране на гражданите на тре-
ти страни и управление на миграционните потоци. 

• Приета е първата петгодишна програма във връзка със създаването 
на „зона на свобода, сигурност и справедливост“ в ЕС от Тампере. 

2003 г. • Съобщение на Европейската комисия „Имиграция, интеграция и 
заетост“, с което се предлага проактивна имиграционна политика, тъй 
като ЕС все повече ще се нуждае от икономическа миграция, за да от-
говори на нуждите от работна ръка на пазара на труда. 

2004 г. • Приета е Хагската програма – втората петгодишна програма във 
връзка със създаването на „зона на свобода, сигурност и справед-
ливост“ в ЕС за периода 2005-2010 г, която потвърждава подхода от 
Тампере. 
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2005 г. • Зелена книга за подхода на ЕС за управление на легалната миграция 
на Комисията.  

• Комисията публикува „план за политика относно законната миг-
рация“ – „пътна карта“ за оставащия период от Хагската програма.  

2007г. • Създават се няколко фонда в рамките на общата програма „Солидар-
ност и управление на миграционните потоци“ – фонд за външните 
граници, Европейски фонд за бежанците, Европейски фонд за връща-
не и Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни за 
периода 2007-2013 г. 

2008 г. • Европейски пакт за миграция и убежище на Френското предсе-
дателство 

2009 г.  Договор от Лисабон 
 • Премахва разделението между първи и трети „стълб“ в „зоната на 

свобода, сигурност и справедливост“. 
• Предоставя на ЕС правомощия да развие обща политика и слага край 

на 30-годишното междуправителствено сътрудничество в тази област. 
• В областта на миграцията се въвеждат правни основи по отношение 

на завръщане, интеграция, трафик на хора, като трябва да се има 
предвид, че там вече има вторично законодателство въз основа на 
широката интерпретация на Амстердамския договор. 

• Разширява се юрисдикцията на Евпропейския съд в областта на по-
литиката по миграция и убежище.  

• Засилва ролята на някои от европейските институции и създава 
Постоянен комитет по вътрешна сигурност в рамките на Съвета. 

• Приета е Стокхолмска програма – третата петгодишна програма във 
връзка със създаването на „зона на свобода, сигурност и справедли-
вост“ в ЕС – регламентира създаването на Обща имиграционна 
политика до 2014г.  

 
III. Шенгенско пространство 
 

От значение за свободното движение на работна сила е Шенгенското простран-
ство или Шенгенската зона. Тя представлява група от 25 европейски държави, които 
са премахнали граничния контрол помежду си. 

Шенгенското споразумение е подписано през 1985 г. в люксембургското село 
Шенген. Почти всички държави-членки на Евросъюза прилагат споразумението. 
Изключение правят: 

• Кипър, България и Румъния – не са изпълнили процедурите за прилагането 
му; 

• Република Ирландия и Обединено кралство Великобритания; 
• Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, които не членуват в ЕС, 

също прилагат шенгенските правила. 
Пространството обхваща население от над 400 милиона души и територия от  

4 312 099 квадратни километра. 
Изпълняването на шенгенските правила означава премахване на граничния 

контрол с другите страни-членки, като едновременно с това се подсилва контролът 
над гражданите на държавите, които не са от шенгенското пространство. Правилата 
включват осигуряване на обща политика за краткосрочно пребиваващите граждани на 
трети страни (чрез шенгенска виза), съгласуваност на външния граничен контрол, 
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полицейско сътрудничество (с възможност за пресичане на границите при необходи-
мост), съдебно сътрудничество. 

Паспортите или одобрените лични карти в Евросъюза трябва да се носят ви-
наги при пътуване, като могат да бъдат проверявани най-често на места като летища, 
хотели или от полицията. Това зависи от законите в съответната държава и от спора-
зуменията между отделните страни. Понякога има редовен граничен контрол и между 
самите държави-членки на Шенгенското пространство. 

Държавите кандидатки за членство в шенгенското пространство трябва да по-
добрят граничния си контрол спрямо държавите извън тази зона. Кипър, която влиза в 
ЕС през 2004 г. не отговаря на необходимите критерии и така се забавя с година, до-
като Румъния и България, които се присъединяват през 2007 в ЕС все още подобряват 
контрола по границата до необходимите нива. 

Най-новия член на Шенгенското пространство е Лихтенщайн, която се присъе-
динява през 2011 година. 

Преди пълното прилагане на Шенгенското право всяка нова държава трябва да 
има готовност за оценка на четири области: въздушна граница, визи, полицейско 
сътрудничество и защита на личните данни. Тази оценка е процес включващ конспект 
и посещения на специалисти от Евросъюза, които да изберат институциите и работ-
ното място на оценяваната държавата.  

 
IV. Нормативна уредба 
 

Правото на свободното придвижване на работници е нормативно уредено в чл. 
45 (предишен чл. 39 от ДЕО) Според текстовете на този член това право се гарантира 
в рамките на Съюза и налага премахването на всякаква дискриминация, основаваща 
се на гражданство, между работниците от държавите-членки, що се отнася до заетост, 
възнаграждение и други условия на труд. 

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правото 
на граждани на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и да пребива-
ват свободно на територията на държавите-членки. Тя е най-вече концентрация на 
съществуващите регламенти и директиви на едно място. Тексът на тази директива не 
е пряко приложем, но той трябва да бъде транспониран в националното законодател-
ство. Той определя основното право, а държавите-членки могат да определят по какъв 
начин това право да се предоставя. 

Директива на Съвета 75/34/ЕИО от 1974 г. относно правото на граждани на 
дадена държава-членка да останат на територията на друга държава-членка след като 
са упражнявали там дейност на свободна практика. 

Регламент №1612/68/ЕИО на Съвета от 1968 г. относно сводното движение на 
работници в Общността. 

Регламент (ЕИО) № 1251/70 на Комисията от 1970 г. относно правото на работ-
ници да останат на територията на държава-членка след като са били заети в същата 
държава. 

 
V. Преходен период 
 

След разширяването на Европейския съюз у немалка част от гражданите му 
възникват очаквания и страхове за неконтролируеми потоци от мигранти от ново-
приетите страни. Това налага старите държави-членки да инициират приемането на 
резолюция за установяване на преходен период, след който правилата за свободно 
движение на работниците се прилагат към гражданите на новите членки. Старите 
държави-членки имат право да налагат такъв преходен период в продължение на две 
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години, а след това да решат дали да го удължат за още три години. Ако след това има 
сериозно доказателство, че работната ръка от новите държави-членки би имала 
отрицателен ефект върху пазара в старите държави-членки тогава срока може да бъде 
удължен за последен път с още две години. Независимо от това гражданите на новите 
държави-членки, които работят законно с договор за 12 месеца или повече в държава-
членка на ЕС, по времето на присъединяването на тяхната държава ще се ползват от 
правото на свободен достъп до пазарите на труда на тази държава-членка. 

 
VI. Действащи споразумения за свободата на движение на работна сила 
 

Всеки гражданин на държава-членка има право да работи в друга държава-
членка в съответствие със законодателството, приложимо към местните работници. 
Тези граждани получават от националните служби по заетостта същото съдействие, 
каквото получават гражданите на приемащата държава-членка, без да бъдат дискри-
минирани въз основа на своята националност. Това право важи еднакво за работещите 
на постоянни договори, сезонните и трансграничните работници, както и за лицата 
предоставящи услуги.  

 
VII. Право на движение и пребиваване на работниците 
 

Правата на работниците и правото на установяване и на предоставяне на услуги 
в други държави-членки се състои само от правото на лицето или предприятието да 
бъде третирано от приемащата държава по същия начин, по който тя третира и своите 
собствени граждани. Основният действащ принцип е на този на „равното третиране“ 
и недискриминацията. Работниците от другите държави-членки имат същите права 
каквито имат и националните работници, а професионалистите могат да упражняват 
професиите си при същите условия и ограничения каквито се прилагат и по отноше-
ние на собствените граждани. 

  

1. Движение 
Въз основа на Директива 2004/38/ЕО относно правото на пребиваване на 

граждани от ЕС единственото изискване за гражданите на Съюза е те да притежават 
валиден личен документ или паспорт при престой по-малко от три месеца. Приема-
щата ги държава-членка може да изиска от тях да регистрират присъствието си в 
страната в рамките на един разумен и недискриминационен срок. Тази директива 
въвежда също гражданството на ЕС като основен статут за граждани на държавите-
членки когато упражняват правото си да се движат и пребивават свободно на терито-
рията на ЕС.  

 

2. Пребиваване 
Правото на пребиваване е функционално свързано с правото на работа в друга 

държава-членка и държавите-членки трябва да предоставят разрешение за работа като 
доказателство за правото на пребиваване. Това право на работ-ниците мигранти за 
период, по-дълъг от шест месеца, зависи от определени условия. Кандидатите трябва: 

- или да бъдат ангажирани с икономическа дейност (като наети или само-
стоятелно заети лица); 

- или  да имат достатъчно средства и застраховка за болест, за да не обреме-
няват системата на социално осигуряване на приемащата ги държава-членка 
по време на престоя си; 

- или да са в процес на професионално обучение като студенти; 
- или да са членове на семейството на гражданин на ЕС, които спадат към една 
от посочените по-горе категории. 
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Гражданите на ЕС придобиват право на постоянно пребиваване в приелата ги 
държава-членка след петгодишен период на законно пребиваване без прекъсване, при 
условие, че срещу тях няма постановено решение за експулсиране.  

Веднъж придобито, правото на постоянно пребиваване не трябва да зависи от 
никакви условия. По този начин то се превръща в средство за интеграция в общест-
вото на приемащата държава-членка. Разрешенията за постоянно пребиваване са 
безсрочни и се подновяват автоматично на всеки десет години. Те се издават не по-
късно от три месеца след подаване на молба. Правото на постоянно пребиваване се 
губи само в случай на отсъствие от държавата-членка за период по-дълъг от две по-
следователни години.  

 
VIII. Право на заетост 
 

1. Търсене на работа 
 Ако дадено лице не е сключило трудов договор при пристигането си в 

държавата-членка, където иска да работи, то може да остане за определен „разумен 
период“ от време, за да си потърси работа – най-много шест месеца. Този период 
може да бъде продължен. 

 

2. Назначаване на работа и еднакво третиране на работника  
Работници, които са граждани на държава-членка на ЕС, не могат да бъдат тре-

тирани различно от гражданите на приемащата държава, работещи на нейна 
територия, по отношение на работните условия и условията на наемане поради своята 
националност. Те трябва да бъдат третирани на равни начала и в случаите, когато 
става въпрос за тяхната професионална квалификация и преквалификация. Имат съ-
щите социални придобивки и данъчни отстъпки, като местните работници. 

 

3. Право на оставане в приемащата страна след спиране на работа  
Това право позволява на работника да остане за постоянно в държавата, където 

е работил последно, при условие че е живял и работил в нея в продължение на три 
години, навършил е пенсионна възраст в нея или е и с трайно увреждане. Същото 
правило важи и за членовете на семействата на такива работници. 

 
IX. Право на влизане и пребиваване на членове на семейството 
Директива 2004//38/EО разширява дефиницията за „член на семейството“, 

която преди се ограничава до съпруг/съпруга, преки наследници на възраст под 21 
години или деца на издръжка и преки роднини по възходяща линия на издръжка, като 
включва партньори с регистрирано съжителство, ако законодателството на при-
емащата държава-членка третира регистрираното съжителство като равносилно на 
брак. 

Когато става въпрос за период, равен или по-кратък от три месеца, членовете 
на семейството от една държава-членка могат да упражняват фундаменталните си 
права и да пребивават свободно на територията на друга държава-членка. Когато 
периодът е по-дълъг от три месеца, продължителността на пребиваването се определя 
от факта, че те са членове на семейството на работник, който е гражданин на ЕС. Те 
вече не се нуждаят от разрешение за пребиваване, но трябва да се регистрират при 
съответните власти.  

Членовете на семейство от държава, която не е членка на ЕС имат същите 
права като гражданина на ЕС, когото придружават, но може да се наложи да си из-
вадят виза за кратък престой или неин еквивалент. Когато престоят е по-дълъг от три 
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месеца те трябва да подадат молба за разрешение за пребиваване в качеството си на 
членове на семейството на гражданин на ЕС. Тези разрешения са с валидност от пет 
години и по принцип ни могат да се отменят. Всички членове на семейството, не-
зависимо от произхода им, имат същото право на постоянно пребиваване след 
непрекъснат престой от пет години. Те губят това право, ако отсъстват от приемащата 
страна по-дълго от две години. Освен това имат това право на социална осигуровка и 
на упражняване на икономическа дейност на трудов договор или като самостоятелно 
заети лица. 

 
X. Ограничения на свободата на движение 
 

1. Ограничения на правото на влизане и пребиваване 
Държава-членка може да откаже на гражданин на ЕС правото на влизане или 

пребиваване на нейна територия поради съображения, свързани с обществената по-
литика, обществената сигурност или общественото здраве. 

Мерките, които се отразяват върху свободата на движение или пребиваване, се 
основават на личното поведение на съответното лице. То не трябва да представлява 
достатъчно сериозна и непосредствена заплаха за основните интереси на държавата. 
Ако документите, използвани от лицето са с изтекла валидност, това не е основание за 
експулсирането му. 

Във всеки случай преди взимането на решение за експулсиране държавата-
членка трябва да прецени редица фактори като периода, през който лицето е пребива-
вало в държавата, възрастта му, степента на интеграция и семейно положение в 
приемащата държава-членка, връзки с държавата на произход. 

Мерки за експулсиране на гражданин на ЕС, пребивавал в приемащата страна 
повече от десет години или малолетен се взимат единствено при императивни 
основания, свързани с обществената сигурност. 

Трябва да се конкретизират процедурните граници, за да се осигури високо 
равнище на защита на правата на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, 
в случай че им бъде отказано разрешение да влязат или да пребивават в друга 
държава-членка. Решението се известява, като се посочат основанията за него и като 
се предостави информация относно процедурите за обжалване и съответните срокове. 
При подкрепени с доказателства спешни случаи срокът за напускане на територията 
не може да бъде по-кратък от един месец от датата на известието. 

Забрана за влизане доживот не може да бъде издадена при никакви обстоятел-
ства. Лицата, на които е наложена забрана за влизане могат да подадат молба за 
преразглеждане на ситуацията след максимум три години. 

  

2. Ограничения относно назначаването в публичната администрация 
Според чл.45, пар.4 от Договора за функционирането на ЕС свободното 

движение на работниците е неприложимо, когато става въпрос за работа в публичния 
сектор. Достъп до публичната администрация могат да имат само гражданите на 
приемащата държава.  

Според октомврийското издание на вестник European Vacancy Monitor броят на 
обявите за работа и сключените трудови договори се е увеличил през първото триме-
сечие на 2011 г. в сравнение на същото тримесечие през 2010 г. Нарастването е по-
значително в страните от Северна и Западна Европа и в частния сектор.  Публичният 
сектор продължава да предлага по-малко работа, главно в сферата на образованието. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                              БСУ - Годишник, Том ХХVI, 2012 
 

 94

XI. Мерки за насърчаване на свободата на движение  
 

1. Взаимно признаване на обучението 
Основният принцип е, че всеки гражданин на ЕС трябва да може свободно да 

упражнява професията си, в която и да било държава-членка. Но практическото при-
лагане на този принцип често се затруднява от националните изисквания за достъп до 
някои професии в приемащата страна. Гражданин на ЕС, който е правоспособен да 
упражнява дадена регулирана професия в една държава-членка може да получи 
признаване на своята квалификация и в другите държави-членки. 

В миналото ЕС изгражда система за взаимно признаване на удостоверения и 
дипломи с професионална цел между държавите-членки, за да се преодолеят тези раз-
личия. Направено е разграничение между регулирани професии (професии, за упраж-
няването на които законът изисква определена квалификация) и професии, които не 
са законово регулирани в приемащата държава-членки. 

Наскоро системата за признаване на професионални квалификации беше 
реформирана, за да станат пазарите на труда по-гъвкави и да се поощри автоматич-
ното признаване на квалификации. Този вид признаване  е предвиден само за някои 
професии, главно в областта на здравеопазването. 

Новата Директива относно признаването на професионалните квалификации 
(Директива 2005/36/ЕО, влязла сила през октомври 2007 г.) обединява в единен ин-
струмент съществуващите директиви за признаване на професионалната квалифика-
ция, за да направи системата по-лесна за разбиране и прилагане. Тази директива си 
прилага към гражданите на всички държави-членки, които желаят да упражняват 
регулирана професия в държава-членка, различна от тази, в която са получили профе-
сионалната си квалификация, като наети или самостоятелно заети лица. 

В директивата се прави разграничение между „свобода на предоставяне на ус-
луги“ и „свобода на установяване“ въз основа на критерии като продължителност, 
честота, регулярност и непрекъснатост в предоставянето на услугите.  

Признаването може да стане чрез общата система за признаване на профе-
сионалните квалификации; системата за автоматично признаване на квалификации, 
потвърдени с трудов стаж; или чрез системата за автоматичното признаване на ква-
лификации за определени професии(лекари, медицински сестри, зъболекари, акушер-
ки, ветеринари, фармацефти и архитекти). 

 
2. Мрежата на EURES (Европейска служба за заетост) – европейски портал за 

професионална мобилност. 
Тя помага на работниците да прекосяват граници. Представлява мрежа за 

сътрудничество създадена за да улесни свободното движение на работна ръка в рам-
ките на Европейското икономическо пространство. Партньори в мрежата са обществе-
ните ведомства по труда, синдикати и организации на работодателите. Мрежата се 
координира от Европейската комисия. 

 

Главните цели на EURES са: 
- да информира, напътства и съветва работници потенциално готови да се 
преместят, относно възможностите за работа, както и относно условията на 
живот и работа в Европейското икономическо пространство;  

- да подпомага работодателите, които желаят да наемат работници от други 
страни;  

- да насочва и съветва работниците и работодателите в трансграничните ре-
гиони. 
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3. „Учене през целия живот“ 
Европейската комисия обединява своите образователни и обучителни ини-

циативи под една шапка – програмата „Учене през целия живот“. Тя дава възможност 
на хора в различни етапи от своя житейски път да получат стимулиращи възможности 
за обучение в цяла Европа. Състои си от 4 програми: 

„Коменски“ – за начално и средно образование 
„Еразъм“ – за висше образование 
„Леонардо да Винчи“ за професионално образование и обучение  
„Грюндвиг“ за обучение на възрастни 
Секторната програма „Леонардо да Винчи“ поддържа и осъществява политика-

та за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съоб-
разява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Цел-
та на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания 
опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се 
поощряват иновациите и да се разпространяват добрите практики и системи в Европа. 

 
4. Други дейности за засилване на трудовата мобилност 
Европейският съюз полага много усилия за създаване на среда, допринасяща за 

трудовата мобилност:  
- план за действие относно уменията и мобилността от 2002 до 2005 г.; 
- европейска здравноосигурителна карта от 2006 г. насам ; 
- координацията на програмите за социално осигуряване, ускорена с приема-

нето на Регламент № 883/04/ЕО 
- предложение на Директива относно преносимостта на правото на допълни-

телна пенсия  
- Европейска година на трудовата мобилност (2006 г.) за по-подробно за-

познаване с правата на работниците за свободно движение, с възможности-
те и инструментите, въведени за насърчаване на свободата на мобилност 

- обмен на млади работници, с които държавите-членки насърчават свобо-
дата на движение чрез общи програми (PETRA от 1988 до 1994 г. сега 
включена в направлението „Леонардо да Винчи“ на програмата „Учене 
през целия живот“.)  

 
XII. Практическа информация 
  

1. Документи 
Обикновено в приемащата държава-членка, всеки европейски гражданин, 

който желае да се установи и да работи, трябва да изпълни някои формалности, свър-
зани с влизането в страната, престоя, бита и настаняването. В различните европейски 
държави могат да бъдат изискани определени документи в оригинал, които са посо-
чени в следния списък: 

- документ за идентичност- лична карта или валиден международен паспорт 
(за лицето и членовете на неговото семейство, които го придружават); 

- виза за членовете на семейството, които са граждани на трета страна (не 
членка на ЕС);  

- извлечение от полецията за статута на лицето (някои обществени органи, в 
които може да се кандидатства за работа, изискват такъв документ); 

- акт за раждане; 
- удостоверение за семейно положение – за членовете на семейството и под-

опечните (издава се от общината по месторождение в държавата по произ-
ход); 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                              БСУ - Годишник, Том ХХVI, 2012 
 

 96

- удостоверение за гражданско състояние – акт за брак, съдебни решения, 
удостоверение, че лицето не подлежи на военна служба; 

- при желание от страна на лицето да бъде третирано като обучаващ се, 
трябва да се представи студентска карта (книжка) и документ, че е записано 
в европейски университет; 

- всякакви дипломи, които лицето е придобило в страната по произход или в 
други държави, при условие, че иска да работи и учи в приемащата 
държава-членка; 

- професионални сертификати, удостоверяващи класификациите на лицето. 
Оригиналите на трудовите договори, с които се доказва трудовият стаж и опит, 

включително и договор, по силата на който лицето работи в момента, или е сключило 
с цел да работи; 

- европейската здравноосигурителна карта и/или съответните електронни 
образци, които подпомагат продължаването на здравното осигуряване в 
друга държава-членка (важи за всеки член на семейството); 

- необходимите документи, удостоверяващи различни права на лицето 
(трудов стаж, социални осигуровки, право на облагоденстване от социално 
осигуряване); 

- медицински свидетелства, ако е възможно (за улесняване работата на чуж-
дестранните медицински лица); 

- най-скорошни банкови извлечения, за да се улесни установяването на 
финансовото състояние на лицето; 

- щофъорска книжка; 
- технически спецификации на превозното средство, което лицето взима със 

себе си; 
- свидетелство, че е платен данък добавена стойност за колата в държавата 

по произход. 
 

2.  Специфични въпроси 
 

2.1. Данъчно облагане 
За да се избегне двойното данъчно облагане, лицето трябва да докаже, че е 

живущ в определената държава-членка „с оглед данъчно облагане”. Това по същество 
означава, че работникът трябва да декларира приходите си в държавата-членка, 
където работи. За целта той/тя трябва да се свърже с данъчните власти в държавата по 
произход и в приемащата държава. 

 

2.2. Шофиране в Европейския съюз 
Шофъорската книжка има валидност в държавата-членка, но тя може да налага 

свои собствени правила за срока на валидност на свидетелството за управление, 
медицинските прегледи и данъчните разпоредби. 

 

2.3. Езикови изисквания 
За упражняване на професия в съответната държава-членка се изисква задово-

лително владеене на официалния език. Допустимо е работодателите да наложат та-
кова изискване при избор на персонал. Нивото на владеене на езика трябва да отго-
варя на необходимостта за упражняването му при изпълнение на трудовите задълже-
ния. Въпреки, че се поддържат националните политики за популяризиране на офи-
циалния език изискването за владеене не бива да създава дискриминация. Например 
изискването за недискриминация изключва поставяне на условие от работодателя ли-
цето да е получило познания по езика на територията на приемащата държава-членка. 
Не е допустимо и налагането на изискване като условие за наемане на работа лицето 
да владее определен език като майчин. 
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2.4. Социално-осигурителни права 
От деня на присъединяването на Република България към Европейския съюз се 

прилага системата на Общността за координация на схемите за социално осигуряване 
за лица, които пребивават в различни държави на Общността (Регламенти 1408/71и 
574/72). Според законодателството на ЕС всяко лице и приобщено към една схема за 
социално осигуряване и не може да загуби никое от правата си, включително правото 
за пенсиониране. Принципът е, че лицето се осигурява в държавата-членка, в която 
работи. Лицето, при определени условия и семейството му, има право на същите 
осигурителни права и обезщетения като гражданите на страната- домакин. Тези права 
включват помощи при болест и майчинство (здравни и финансови плащания), нетру-
доспособност, старост, плащания при загуба на съпруг, както и семейни помощи. От 
друга страна лицето трябва да плаща същите вноски като гражданите на приемащата 
държава. 

 

2.5. Обезщетения за безработица. 
Също така лицето има право да се възползва от обезщетенията за безработица, 

които би получавало в собствената се страна при наличието на определени условия. 
То може да се възползва от тях в продължение на 3 месеца, като за целта преди зами-
наването за приемащата държава, следва да се свърже с националния осигурителен 
институт, за да получи допълнителна информация за формалностите и формулярите. 
Ако лицето търси работа, може да получава обезщетение за безработица, ако съобраз-
но законодателната рамка, е било регистрирано като безработно поне 4 седмици 
преди да напусне страната си и да е уведомило местните осигурителни власти най-
малко 2 седмици преди заминаването си, за да се попълнят необходимите формуляри. 

При възможност за удобство на кореспонденцията още преди заминаването 
лицето трябва да осигури адрес в приемащата държава за получаване на поща, а в 
седемдневен срок след пристигане в държавата-членка лицето трябва да се включи в 
службата за национален работнически обмен. Ако работник, който е извършвал 
трудова дейност в приемащата държава-членка, е загубил работата си, той се ползва 
от същите права като гражданите на държавата по отношение на обезщетенията за 
безработица.  

 
XII. Пречки пред осъществяване на трудова дейност в Европейския съюз 

по отношение на българските граждани 
Поради опасения на държавите членки за имиграционна вълна откъм новите 

държави членки, както и за натиск върху пазарите на труда и социално-осигурител-
ните схеми в ЕС, след разширяването от 1 януари 2007 г. има преходни периоди на 
ограничаване на свободното движение на работещи за всички новоприсъединяващи се 
страни, с изключение на Кипър и Малта. Следва да се има предвид, че тези ограниче-
ния се отнасят само до свободно движение на работници, т.е до свободния достъп до 
трудовия пазар, а не изобщо до правото на свободно движение на граждани в държа-
вите членки на ЕС. (Приложение № 1) 

 

Схема на преходните периоди: 
 

1 етап 1 Януари 2007 - 31 Декември 2008 
2 етап 1 Януари 2009 - 31 Декември 2011 
3 етап 1 Януари 2012 - 31 Декември 2013 

 
Според тази схема "старите" държави-членки (или ЕС-25 – държавите-членки, 

приети в съюза преди 2007г.) прилагат 2 години съществуващите национални мерки 
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по отношение на новоприетите страни членки. Преди края на двегодишния период, 
т.е. към средата на 2008 г. се направи преглед на положението и Европейската коми-
сия изготви доклад, като решението дали да се продължи преходният период е на 
всяка държава-членка поотделно. 

В случай, че преходният период се увеличи с още три години, той ще изтече 
след петата година, като след това може да бъде продължен само с още две години, 
при условие, че удължаващата го държава-членка изпитва сериозни затруднения на 
пазара на труда или съществува сериозна опасност от подобни затруднения. 

При всички случаи преходният период не може да продължи повече от седем 
години. 

От друга страна, български граждани, законно работещи в настояща държава-
членка към датата на присъединяване и допуснати до пазара на труда на тази 
държава-членка за непрекъснат срок от 12 месеца или по-дълъг, имат достъп до паза-
ра на труда на тази държава членка, но не и до пазара на труда на други държави-
членки, които прилагат национални мерки. Същото важи и за членовете на тяхното 
семейство. Важно е да се отбележи, че тази практика не важи за работници, които са 
изпратени на територията на стара държава-членка от предприятие със седалище в 
чужбина.  

През първия етап, възползвайки се от правото за установяване на преходни 
периоди, ограничения за достъп на работници от България и Румъния са наложили 15 
държави. Десет от 25-те държави-членки напълно либерализират пазара на труда за 
достъп от страна на български и румънски работници: 

- Чешката република 
- Естония 
- Кипър 
- Латвия 
- Литва 
- Полша 
- Словения 
- Словакия 
- Финландия 
- Швеция 
 

Във Финландия, Кипър и Словения е въведено условие за регистриране на 
трудовото правоотношение с цел проследяването му и съблюдаване на изискванията 
на местното законодателство. 

В останалите държави-членки остават в сила изискванията за разрешаване, в 
различни вариации и опростени процедури. 

Поради ограниченото свободно движение на работници продължават да важат 
и след 1 януари 2007 г. двустранните споразумения между Германия и България по 
отношение на сезонните работници и работниците по трудови договори – за извърш-
ването на такава дейност е необходимо съгласието на съответната агенция по труда, 
което може да бъде взето и от работодателя. 

България и Румъния не налагат ограничения за европейските граждани за 
достъп до пазара на труда на тяхна територия. 

Данните към момента показват, че много малко европейци работят в чужбина. 
Процентът на европейците, които живеят в друга страна от ЕС, а не в страната си на 
произход, се задържа на ниво от около 1,5 % през последните 30 години. Що се отнася 
до текучеството на работната сила, в девет страни от Европейския съюз 40 % от рабо-
тещите са на същата работа в продължение на повече от десет години. Мобилността 
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на работниците както в географски, така и в професионален смисъл, е посочена из-
рично като един от инструментите за изпълнение на Лисабонската стратегия. Значе-
нието й също така се подчертава в повечето указания относно заетостта, допринасящи 
за укрепване на пазарите на труда в Европа, а също и като инструмент за предвиждане 
на ефектите от икономическото преустройство. 

 
Въпроси и отговори за свободното движение на хора в разширения 

Европейски съюз 
 

• Какво трябва да направи един гражданин на ЕС, ако желае да работи в 
някоя от новите страни членки след нейното присъединяване в ЕС? 

Ако един гражданин на настояща страна членка на ЕС получи предложение за 
работа в нова страна членка, в която има ограничения според действащо преходно 
споразумение, работодателят е задължен да уреди разрешително за работа за даденото 
лице. Работникът може да започне работа в новата страна при положение, че има 
такова разрешително, или предстои да го получи. Лицето също така трябва да се ре-
гистрира пред съответните власти, както и да спазва административните изисквания 
при издаване на карта за право на пребиваване. 

 
• Какви други свободи освен правото на работа включва свободното 

движение на хора в ЕС? 
Свободата на движение на гражданите на ЕС означава не само достъп до пазара 

на труда, и по-голямата част от правата, които засягат тази свобода не са включени в 
споразуменията за преходен период. 

 Лицата от новите страни членки вече имат право да започнат дейност (чрез 
компании или като самонаети лица) в друга страна членка на ЕС. Хората могат да се 
възползват от признаването на техните професионални квалификации, което на прак-
тика значително ги улеснява при започването на някаква дейност. Хората могат още 
от първия ден на присъединяването да пътуват свободно или да се установят в друга 
страна членка, напр. учащи се, пенсионери, или членове на семействата на работещи в 
страната. 

Гражданите също така могат свободно да предоставят трансгранични услуги 
като самонаети лица или компании (с някои изключения за Австрия и Германия, но 
само в случаи, когато дадена компания възнамерява да вземе на работа собствени слу-
жители). 

За гражданите от новите страни членки се прилагат разпоредбите на Общ-
ността за еднакви условия на работа, данъчно облагане и социални помощи, както и 
разпоредбите за координиране на системите за обществено осигуряване. Договоре-
ностите за преходен период са доста гъвкав инструмент, но тази гъвкавост има както 
предимства, така и недостатъци. 

 
• Какво трябва задължително да направят хората от новите страни 

членки, които желаят да работят в друга страна членка? 
Гражданите, които желаят да работят в друга страна, трябва много добре да се 

информират за действащите разпоредби в страната, където желаят да отидат. Досега 
базисната юридическа рамка беше еднаква за целия ЕС (и за Европейската икономи-
ческа зона), макар че може да има различия в процедурите. Обаче положението няма 
да е еднакво в ЕС по време на преходния период, затова лицата, които искат да се пре-
местят в друга страна, трябва предварително да проверят какви са конкретните 
изисквания. 
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Подобна информация се предоставя от правителствените служби, които се 
занимават с въпросите за заетостта на населението. 

 
• Какви права имат работниците, които се установяват в друга страна 

в ЕС? 
Гражданите на ЕС имат право да работят в друга страна членка без разре-

шително за работа;  
- Равно третиране на наетите чуждестранни работници;  
- Чуждестранните работници имат право на същите социални придобивки и 

данъчни облекчения, както и местните работници. Те могат да се ползват от същите 
права и облаги във връзка с осигуряване на жилище. На практика това означава, че 
чуждестранните работници могат да кандидатстват за общински жилища, както и да 
закупят жилище. Що се касае до социалните облаги и данъчни облекчения, пре-
зумпцията е, че местните работници не могат да бъдат в привилегирована позиция 
спрямо чуждестранните работници;  

- Членовете на семействата на работниците, независимо от тяхната нацио-
налност, имат право да заминат и да се установят при тях;  

- Пълна координация на системите за обществено осигуряване. Има се пред-
вид следното: а/ Експорт на пенсии и други социални осигурителни плащания. Работ-
ниците запазват придобитите от тях права и при преместването си в друга страна 
членка на ЕС; б/ Натрупване на вноските за социално осигуряване – сумират се внос-
ките, направени от работника в страните, в които е работил, за да може той да има 
гарантирано адекватно покритие и застраховка в новата страна; вноските се сумират, 
както биха се сумирали, ако лицето никога не е сменяло работното си място.  

- Равно третиране – т.е. семейството на работника има право на същите се-
мейни помощи, както и местните работници;  

- Изцяло се прилагат разпоредбите на Общността за взаимно признаване на 
професионални квалификации;  

В миналото работниците от страните кандидатки се радваха на еднакво трети-
ране само по отношение на условията на труд, трудовото възнаграждение и норматив-
ните разпоредби за освобождаване от работа. С разширяването на ЕС те са в много 
по-благоприятно положение. Разпоредбите на Общността дават на работника правото 
да отиде на работа в друга страна, те също така осигуряват и рамката (признаване на 
квалификации, координация на системите за обществено осигуряване), която позво-
лява на лицата да упражняват това свое право.  

 
• Какво трябва да направи един гражданин на ЕС, за да работи в друга 

страна членка? 
Всеки гражданин на ЕС може да кандидатства за работа в друга страна членка, 

и ако му бъде предложена работа, да отиде в съответната страна и да започне работа. 
Гражданите също така имат право да отидат в друга страна членка, за да си търсят 
работа, като приетият за това срок е обикновено 6 месеца. Лицата трябва да спазват 
процедурите за регистрация, валидни в дадената страна членка. За повечето страни 
тези процедури включват регистрация на лицата от съответните власти (полиция, 
имиграционни служби и др.). Те съответно може да издават документи за самолич-
ност или карти за право на пребиваване. 

Обикновено работодателят урежда всички формалности по назначаването на 
работника. При постъпване на работа в друга страна, работникът трябва да представи 
на новия работодател препоръки от предишния си работодател, каквато е и процеду-
рата, когато този работник сменя работа в собствената си страна. 
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Приложение № 1 
 

Въпроси и отговори за свободното движение на хора в раширения Европейски съюз 
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НАУКАТА МЕМЕТИКА – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ 
АСПЕКТИ 

 

Биляна Пепиева Петкова,  спец. „ИС”, 4-ти курс 
Антон Йорданов Кринчев, спец. „ИС”, 4-ти курс  

УНСС 
 

Насърчителна награда 

 
SCIENCE OF MEMETICS – INTERDISCIPLINARY ASPECTS 

 

Bilyana Pepieva Petkova  
Anton Yordanov Krinchev 

 
 
 

Abstract: The word ‘meme’ has come to mean a cultural accretion of knowledge, a package 
of several ideas that can be passed onto others. It’s usually more complex than a single 
idea, and can represent a fashion/music/lifestyle or a belief. It is the mental equivalent of a 
gene whereby a package of many attributes is passed on. The science or study of memes in 
action has come to be called memetics.   
 
Key words: mem, memetics, culture, evolution, replications of memes, gene, ides, drive. 
 
 
„Всяко поколение доказва, че са редовни и предсказуеми някои събития, които 
предходното поколение е обявило за нередовни и непредсказуеми: така че 
откроената тенденция на напредващата цивилизация е да укрепва вярата ни в 
универсалността на реда… следователно, ако някакви факти и клас от факти, 
все още не са приравнени към ред, то ние вместо да ги обявяваме за 
неприравняеми , по-скоро трябва да се ръководим  от своя опит от миналото и 
да допуснем вероятността щото онова, което сега наричаме необяснимо, ще 
бъде в някой бъдещ момент обяснено”  

Хенри Томас Бъкъл,  
История на цивилизацията в Англия 

 
От време на време светът на науката преживява нещо, което се нарича промяна 

на парадигмата. Всяка от тези промени на парадигмата изисква време, за да проникне 
в научната общност, и още по-дълъг период, докато се възприеме от широката 
публика. Може би сега стоим на прага на една такава промяна на парадигмата, която 
ще се извърши чрез една нова и сравнително „млада“ наука.Може би това ще бъде 
дългоочакваната научна теория, която ще обединява биологията, психологията, 
социологията и когнитивната наука като цяло.Интердисциплинарните усилия на уче-
ните от всички тези области през последните двайсетина години – или всъщност може 
да се каже, още от 1859 г. и Чарлз Дарвин – доведоха да създаването на нова наука, 
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наречена меметика. Меметиката се основава на идеята за еволюцията. Теорията на 
Дарвин за еволюцията на видовете чрез естествен подбор напълно променя биоло-
гията. Днес учените прилагат съвременната еволюционна теория, за да обяснят как 
работи умът, как хората учат и се развиват и как напредва културата. По този начин 
психологията както и социологията в крайна сметка ще бъдат преобразени от учените, 
изследващи меметиката, точно както Дарвин преобразява биологията. 

 
Меми и меметика 
 

Меметиката изследва механизма на мемите: как взаимодействат, как се репле-
цират и развиват. 

Най-общо казано мемът е основният градивен елемент на културата,в която са 
отразени същностните страни на социума, точно както генът е основният градивен 
елемент на живота. 

Не е толкова лесно да се отговори дори на очевидния въпрос:“Що е мем?“Ако 
се попита някой биолог отговорът вероятно ще съвпадне с оригиналното определение 
на Ричард Докинс: Мемът е основната единица на културно предаване, или имитация. 

Според това твърдение всичко, което наричаме „култура“, е съставено от по-
добни на атоми меми, които се конкурират помежду си. Тези меми се разпространя-
ват, като се предават от съзнание на съзнание по същия начин, по който се разпро-
страняват гените, като се предават чрез сперматозоида и яйцеклетката. На мемите, 
които спечелят това състезание – онези, които успеят да проникнат в най-много умо-
ве, – се дължат дейностите и продуктите, изграждащи съвременната култура. 

Най-интересните меми за биолога са свързани с поведението. Оригиналният 
пример на Докинс за мемите е: ...мелодии, идеи, прилепчиви фрази, мода в дрехи, на-
чини за производство на съдове и строежи на арки.“ 

Според това биологично определение една година жените носят дълги поли, а 
след това по някаква причина се налага нов мем на късите поли и те почват да носят 
къси поли. Инженерите строят конзолни мостове, а по-късно някой инженер спе-
циалист изобретява висящ мост, неговият мем се разпространява бързо и се превръща 
в новия стандарт за строителство на мостове. 

Това биологично определение е донякъде удовлетворително, защото ни пре-
доставя начин да сведем цялата култура да управляеми части, да им дадем имена и да 
анализираме взаимодействите и развитието им. 

Ако попитаме някой психолог що е мем, той ще ни даде малко по различен от-
говор, като ще наблегне повече върху механизма на съзнанието, отколкото върху 
компонентите на поведението. Ето дефиницията за мем на психолога Хенри Плоткин: 

„Мемът е основната единица на културната наследственост, аналогична на гена. 
Той е вътрешната репрезентация на познанието“. 

Тази дефиниция подчертава аналогията с гените, миниатюрни нишки от моле-
кулата на ДНК.Ако тези ДНК-модели определят такива външни черти, като цвета на 
очите и косата и кръвната група, мемите определят особеностите на поведението ни. 
Според това определение мемите не живеят във външните прояви на културата, а в 
съзнанието.В крайна сметка именно човешкото съзнание е мястото, където се води 
конкурентната борба между мемите.Според това определение една жена може да има 
в съзнанието си мем като: “Добре е човек да е наясно с актуалната мода “, друг мем: 
“Жените, които се обличат по последна мода, успяват”, и трети мем: “Искам да 
успея” . Ако има достатъчно жени с тези взаимно подкрепящи се меми в съзнанието 
си, ще е нужен само още един мем: “Късите поли са модерни” , за да настъпи масово 
скъсяване на полите. 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                              БСУ - Годишник, Том ХХVI, 2012 
 

 108

Според тази дефиниция мемите за човешкото поведение са това, което са гени-
те за тялото ни: вътрешна резпрезентация на познанието, която води до определени 
последици във външния свят. 

Когнитивно определение на Даниел Денет за мем: “Мемът е идея, вид ком-
плексна идея, която се самоформира в ясна, запомняща се единица. Тя се разпростра-
нява чрез носители, които са физическите проявления на мема“, както казва Денет: 
„Каруцата с колела със спици пренася не само зърно или товар от едно място на 
друго, тя пренася блестящата идея за каруца с колела със спици от един разум на 
друг.“ 

По-обобщаваща  дефиниция за мем дава Ричард Броуди – : „Мемът е единица 
информация в съзнанието, чието съществуване влия върху събитията по такъв начин, 
че в съзнанието на другите хора се създават още негови копия“.  Тук се приближаваме 
до по-цялостно определение на интердисциплинарността.  

Във вселената на разума меметиката е аналогична на генетиката, която изследва 
същите неща за гените в биологичната вселена. 

От  гледна точка на социума мемите могат да бъдат разглеждани като добри и 
лоши, като цялостната им вреда може да доведе до упадък на обществото. Отнасяйки 
действието им до човешкия индивид, отрицателното им въздействие води до смачк-
ване на психическото съзнание на личността. 

От гледна точка на меметика когато говорим за добър мем или успешен мем, 
имаме предвид идея или убеждение, което се разпространява лесно сред населението, 
без това да означава наистина „добра идея“. Някои меми се разпространяват директно 
от съзнание на съзнание. Викът „Пожар“ в претъпкан театър върши страхотна работа 
за бързото разпространяване на този мем от съзнание на съзнание. Най-интересното 
по отношение на мемите е не дали са верни или неверни; най-интересното е, че те са 
градивните елементи на съзнанието.  

Меметиката  по природа е научен модел. Тя е един от начините за разглеждане 
на нещата.В случая разглеждаме идеите – мемите – като отделни елементи, конкури-
ращи се за дял от всяко съзнание.  

Изхождайки от критериите за интердисциплинарност, където две или повече 
дисциплини обединяват своите усилия в контактни формирования между тях чрез 
общ подход към  изследване на научни феномени, на науката меметика се преписва 
по-скоро интердисциплинарен от колкото комплексен характер. Значението на интер-
дисциплинарния подход е във възможността за изучаване на по-сложни обекти, адек-
ватни на реалната действителност. Меметиката преодолява контактите, които ком-
плексния подход не изисква 

 
Етапи за репликиране на мем 
 

Повторението и разпространяването на да даден мем сред индивидите, зависи 
от успешното му преминаване през четири последователни етапа. 

 
1. Асимилация от физическото лице, които се превръща в множество на 

мем 
2. Задържане в паметта на индивида 

3. Израз от физическото лице под всяка форма която може да бъде 
възприета от друг индивид  (пр. :език, поведение ) 

4. Предаването на създаденото съобщение  
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Във всеки един от посочените етапи, индивидът прави личен избор за дадените 
меми за това кои ще оцелеят, една част от тях биват елиминирани от съзнанието му.  

 
• Асимилация   
Стремежът на всеки успешен мем е да „зарази” нов домакин-приемник, така, че 

той да остане в паметта му. В процеса на представяне на даден мем пред нов индивид, 
се цели той да бъде забелязан, усвоен, разбран и приет от домакина. За да бъде забе-
лязан, то мемът трябва да бъде достатъчно очевиден, за да може да привлече вни-
манието. 

Разбирането на мем означава, че домакинът  го признава  като нещо което може 
да бъде представено в неговата когнитивна система, т.е идеята трябва да се свърже с 
когнитивна структура, която вече е на разположение на индивида. 

В последната част от асимилацията домакинът трябва да има готовност да 
повярва в новата идея или да я приеме..  

 
• Задържане 
 

Вторият етап от репликацията е запазването на мем-а в паметта. По дефиниция, 
мемите трябва да останат известно време в съзнанието на индивида, в противен 
случай те не могат да бъдат означени като такива. Запазването на мем-а по-дълго 
време в паметта, предоставя възможности за по-лесно и ефективно разпространение 
сред други индивиди.  

Задържането  се характеризира със силна селекция, след която малко меми ще 
оцелеят. Селекцията от друга страна зависи от разбираемостта и важността която има 
даден мем за отделния индивид. Ако един мем не бъде правилно изтълкуван и не 
притежава стойност, то той бива несъзнателно елиминиран от паметта.  

 
• Изразяване 
 

За да достигне един мем до друг индивид, то той трябва да излезе от съхра-
нението което има в паметта и да приеме физическа форма, която да бъде възприем-
чива и за други лица. Най-използваният начин на изразяване на мемите е речта. Други 
разпространени средства за мем израз са писменият текст, образи и поведението. 
Приемникът не винаги изразява даден мем  на основата на съзнателно решение. Даден 
пример за това е походката на един човек или неговото облекло, които също са мем- 
израз. 

В паметта на човека съществуват и меми които никога няма да бъдат изразени, 
въпреки че са съхранени в съзнанието му. Причина за това се явява възприятието на 
домакина за мема като не достатъчно интересен за да го сподели с другите, липсата на 
знание как да сподели мема или пък решението да запази мема в тайна. Съществува 
възможност, домакинът на мема да има вяра в него и да го определя като изключител-
но важен, за това той извършва неговото непрекъснато изразяване за да стане мемът 
общо достояние на всеки.  

 
• Предаване 
 

Достигането на мема до друг човешки индивид се осъществява чрез физически 
носител, който трябва да предава мема без да причини негови загуби или дефор-
мации. Примерът който може да представим тук е за начина на предаване на речта. За 
да може речта да достигне до физическите лица, то тя използва за свои носител звука . 
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Основното правило тук е, че изразът трябва да бъде под формата на физически 
сигнал, които да позволява повтарянето на мема. В ежедневието си хората предават 
по между си стотици меми чрез книги, снимки, артефакти, интернет и телевизия.  

 
 
Кратко определение на мемите, спомогнали за оцеляване на човека 
 

Човешкият мозък е достигнал до еволюционно ниво което позволява на чо-
вешките индивиди  да приемат, съхраняват, модифицират и да предават по между си 
идеи. Чрез този прийом се създава нова среда за развитие на хората. За да бъдат 
продължени еволюционните контури в развитието на човека, то индивидите трябва да 
умеят да извършват две основни дейности – копиране и иновация 

Първоначално основната сила, която тласка индивида към еволюция са биоло-
гичните сили. Именно те са помогнали на човека да достигне до ниво – съзнание. 
Днес тази тласкаща сила е  заменена от мемите, които в много по-бърз темп под-
буждат  човека към еволюция на мисленето, културата и обществото. Мемът използва 
съзнанието като средство за възпроизводство, в този смисъл еволюцията на мема се 
осъществява благодарение на това, че съзнанието ни успешно копира и обновява 
информацията- идеи, начини на поведение, мимики, мелодии, форми, структури и т.н 

За да вникнем по-дълбоко в същността на еволюцията на мемите, е необходимо 
да си служим с латерално мислене, което да ни върне към естеството на целта на 
еволюцията. Като цяло еволюционният механизъм не съдържа строго определена цел. 
По своята същност еволюцията представлява битка за оцеляване между, репликатори-
те за достъп до наличните механизми на копиране.   

 
Мемите, които имат важна роля за оцеляването и възпроизводството на човеш-

кия индивид са и най-употребяваните в човешкото общуване. Това именно са след-
ните меми: 

• Криза – чрез опасността се разпространява най-бързо чувството за страх, 
което спомага на хората да оцелеят. Способността да се съобщава за кри-
зата под форма на мем има по-голяма стойност за оцеляването. 

   
• Мисия – съобщаването на непосредствени задачи например борба с враг, 

построяване или намиране на убежище е дало също възможност на хората 
да оцелеят в трудни за тях временна. 

  
• Проблем – откриването на проблем в дадена ситуация, който трябва да се 

реши, дава по-добра възможност на индивидите да оцелеят и да открият 
своя душевен партньор. 

 
• Опасност – осъзнаването на потенциалните опасности, дори още да не са 

се превърнали в непосредствена криза също е ценно за индивидите.  
 

• Възможност – бързото действие за да не се пропусне определена награда 
също е полезно за човешката еволюция. 

 
Тук трябва да се постави един важен въпрос и той е защо и по какъв начин 

мемът оцелява? Причината се крие в  това, че хората го преотстъпват един на друг, 
както по вертикална (т.е към следващото поколение) така и по хоризонтална линия       
(т.е към своето поколение). Аналогията на този способ е предаването на вирусна 
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настинка от човек на човек (чрез кашлица и кихане). Устойчивото разпространение на 
мемите се обяснява с това, че  с предаването на едни и същи идеи или умения на след-
ващото поколение, хората успяват да оцелеят.  

 
 
Кратко упоменаване на мемите, които са приспособени да се 
разпространяват ефективно  
 

Като продукт на природата ние притежаваме определени склонности. Те до-
принасят за оцеляването и възпроизводството ни. Това са неща като сексуалния на-
гон, желанието да дишаме, да се храним, да спим и т.н. Учените използват различни 
имена за различните типове склонности, те могат да се обединят в една група под 
името инстинкти. За съжаление човешките инстинкти са се развили много отдавна, за 
да ни служат да оцеляваме, и не са приспособени към света, в който живеем днес. За 
мемите, които са привлекателни за човешките инстинкти, има по-голяма вероятност 
да се възпроизвеждат и да се разпространяват в популацията, отколкото за онези, 
които противоречат на инстинктите. 

Човешкият индивид притежава четири основни животински нагона, които го 
съпътстват  още преди еволюционната стъпка към съзнанието, но и до сега. Това са 
именно – борба, бягство, хранен и намиране на партньор.  

Мемите които най-бързо се разпространяват са свързани именно със спомена-
тите четири нагона, тъй като ние сме програмирани да им обръщаме по-голямо вни-
мание. 

 
С  развитието на генетичната еволюция, мозъкът на човека продължава да 

разработва вторични стратегии не само за да се справя по-добре с оцеляването и за да 
може да задоволи четирите животински нагона от първи ред. Към инстинктивните 
нагони от втори ред се отнасят:  

 

• Принадлежност –  човекът е социално животно, което обича да има ком-
пания. Мемите които дават на хората чувство на принадлежност към група 
се разглеждат с предимство пред онези които нямат тази особеност. 

 

• Желание да се отличиш – тук се включени мемите които карат хората да се 
чувстват особени, специални, важни имат предимство. 

 

• Грижа за другите – мемите които използват в своя полза склонността на 
хората да се грижат за себеподобните си имат предимство в битката за дял 
от съзнанието 

 

• Одобрение – успешните меми се свързват със стремежа да получим одоб-
рение. 

 
• Подчинение на авторитета – признаването на авторитета увеличава вероят-

ността индивида да оцелее, докато конфронтацията може да доведе до 
вреди.  

 
Хората имат много вторични нагони, които са свързани с различни силни емо-

ции, мемите които активират тези емоции имат еволюционно предимство. Склонност-
та да обръщаме повече внимание на тези меми, увеличава вероятността те да се 
копират и да станат част от културата ни. 
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Меметика обхваща изключително мащабна система от закономерности. Тя  
повдига  важни въпроси, спрямо това защо света в който живеем  е именно такъв 
какъвто е, а не по-различен. Как действат механизмите обуславящи всяко явление в 
битието. Очаква се меметиката като наука да надскочи интердисциплинарния си ха-
рактер и да върви към интердисциплинни аспекти по пътя към своето усъвършен-
стване. 
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Abstract: Separation of powers is an intransient democratic principle. It is the first and the 
most important prerequisite for the existence of the democratic and legal state. However, 
recent years have seen a steady trend of convergence between the legislative and the 
executive power in Bulgaria. In this relationship the executive power dominates, which 
result focusing excessive power in the hands of one party, an institution or individual leader 
and consequently eliminating the principle of separation of powers. This leads to 
depersonalization of the legislative power. To conclusion is that the greatest threats to 
democracy occurred as a result of the retreat from the principle of separation of powers. 
 
Key words: Separation of powers; democracy; legislative power; executive power. 
 
 

Настоящият доклад се явява продължение на темата, която представих на мина-
логодишния преглед – изпълнителна власт в условията на парламентарно управление. 
Текстът, който предлагам на вашето внимание, отново е посветен на нарастващата те-
жест на изпълнителната власт, но анализът сега е насочен към търсене отговор на 
въпроса, до каква степен размиването на границата между тритте власти се превръща 
във важен фактор, ускоряващ процеса на концентрация на властта във всички дър-
жави с парламентарна форма на управление. Убедена съм, че отговорът на този въп-
рос би могъл да осветли до голяма степен и самата природа на явлението концент-
рация, което се определя като фактор, водещ до влошаване качеството на съвремен-
ната представителна демокрация. 

През последните години у нас се появиха доста интересни публикации, посве-
тени на темата за качествата на демокрацията, реализирана през годините на прехода. 
Много автори и известни политически дейци твърдят, че народовластието остава един 
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неосъществен за българите идеал. Те категорично подкрепят тезата, чрез която  криза-
та на представителността се свързва с пренебрежителното отношение на управлява-
щия  политически елит към принципа за разделение на властите. Въпросите често се 
поставят от „неспециалисти”, но въпреки това представляват интерес, защото отразя-
ват определени обществени нагласи и поради това се нуждаят от отговор. След прези-
дентските и  местните избори в края на миналата година например, в медиите се поя-
виха интригуващи заглавия, някои от които използваха известната фраза на Ленин от 
далечната 1917 г. „цялата власт на съветите”, т.е. в едни ръце. По този начин се ланси-
ра тезата за липса на разделение на властите, а оттам и за истинска демокрация. Ако 
се съгласим обаче с подобно твърдение това би означавало да допуснем, че нашата 
държава не е правова, тъй като е ноторно известно, че разделението на властите е пър-
вата и най-важна предпоставка за съществуване на правова държава.  

Веднага искам да отбележа, че, според мен, твърденията около неприятните по-
следици за обществото, настъпили в резултат на отказа от принципа за разделението 
на властите, са доста крайни и не са съобразени с важни процеси, довели до съществе-
ни промени в обществено-политическия живот през последните десетилетия. В осно-
вата на тези промени е явлението, определено в литературата като трайна тенденция 
на сближаване на основните властови структури на държавата. Именно на тази основа 
възниква и става все по-популярна другата – противоположна теза, която представя 
идеята за разделението на властите като догма, остаряла и непригодна за началото на 
третото хилядолетие. Проследявайки тази дискусия, аргументите, с които привърже-
ниците на двете тези отстояват своите позиции, аз се убедих, че решението на спора 
може да се потърси и в една друга посока. Така се появи и заглавието на моя доклад: 
разделението на властите – непреходен демократичен принцип или остаряла догма.    

Търсейки отговор на този въпрос ще се опитам да представя едно междинно, 
бих го  нарекла трето решение, а то може да бъде формулирано по следния начин – 
разделението на властите е актуален принцип, който продължава да е най-важната 
предпоставка за демократично упражняване на властта и в условията на постмодер-
ния етап в развитието на представителната демокрация. Но социално-политическата 
среда, в която практически се реализира разделението, е дълбоко променена и тази 
промяна в най-голяма степен засяга взаимовръзката и начина на осъществяване на 
взаимоотношенията между властите на държавата. Ето защо първо – твърденията, че 
идеята за разделението на властите е остаряла догма, трябва да бъдат определени като 
крайни и неприемливи. Второ – когато се отстоява позицията за актуалността на 
принципа за разделението на властите като условие за демократичност на цялата по-
литическа система, задължително трябва да се отчита промяната, настъпила през де-
сетилетията след средата на миналия век. 

Основният упрек се отправя именно към представителите на изпълнителната 
власт. В контекста на  техните анализи се очертава и парадоксалния на пръв поглед 
факт, свързан с трайната тенденция на налагане на тази власт като aбсолютно домини-
раща и то в условията на една парламентарна форма на управление. Твърдя, че това е 
парадокс само на пръв поглед, защото начинът, по който се осъществява, показва на-
личие на цял комплекс от обективни фактори, които пораждат процеса и ускоряват 
неговия ход. На първо място това е динамиката нa политическия процес, която непре-
къснато нараства и води до рязко усложняване на обществения живот. Динамиката и 
сложността налагат и промяна в начина на вземане на управленски решения, променя 
и съотношението при определяне на тежестта в позициите на отделните властови ин-
ституции на държавата. На първо място трябва да се постави изискването за бързина 
при вземане на политическите решения. Демократичните общества ежедневно се 
сблъскват с остри икономически и социално-политически проблеми, които изискват 
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бързи решения, много често в рамките на дни и часове. А световната управленска 
практика показва още,че, по някой от тях, дискретността е задължителна.  

Общо е убеждението, че парламентът, като управленска институция, не раз-
полага с методи и средства, достатъчно експедитивни, за вземане на спешни решения. 
Едно народно събрание, по хипотеза, за да вземе някакво решение се изисква доста 
дълъг срок от време – от мотивирано предложение, през дискусия, гласуване, до евен-
туално оспорване и прегласуване. И това решение  винаги е публично, което означава, 
че изискването за дискретност е неприложимо. 

Наред с това като важен фактор за нарастване тежестта на изпълнителната 
власт се оказва и начинът, чрез който се осъществяват връзката и взаимоотношенията 
между двете власти. Тук също се наблюдава повишена динамика, която води до про-
мяна в полза на изпълнителната власт. Обективно протичащият процес на сближаване 
на двете власти – изпълнителната и законодателната, на практика води до допълни-
телно разширяване позициите на изпълнителната за сметка  на законодателната. Неза-
висимо, че парламентите във всички държави се опитват да разширят полето на 
своите правомощия в сферата на изпълнителната дейност – декларации, решения, 
които законодателната власт използва, определено доминира другата тенденция – из-
пълнителната власт все по мащабно присъства в законодателния процес,  което води 
до промяна в начина на неговото осъществяване. Става въпрос преди всичко за про-
мяна, която засяга ролята и тежестта на всеки отделен етап в цялостния законодателен 
процес. В ситуация на доминираща изпълнителна власт, на преден план излиза фаза-
та, свързана с подготовката и внасянето на бъдещия законопроект в Народното събра-
ние, т. е. фазата на изработване на законопроекта. Практиката във всички демократич-
ни държави показва, че основен вносител на законопроекти е изпълнителната власт. 
Всеки правителствен законопроект се представя пред обществото, основно чрез мас-
медиите и по този начин се търси широка обществена подкрепа преди да влезе за об-
съждане в парламента. На този предварителен етап на обсъждане се включват различ-
ни институции и организации – работодатели, синдикати, еколози и др. По този начин 
обикновените граждани, до  голяма степен, свързват бъдещия закон с изпълнителната 
власт. В същото време внесените от правителството законопроекти при 99 % от слу-
чаите се превръщат в закони, тъй като формалното им приемане е изцяло в ръцете на 
парламентарното мнозинство, т.е. на онази част от народните представители, които са 
го излъчили и го подкрепят. Което поражда убеждението, че истинският законодател 
е централният орган на изпълнителната власт, в лицето на Министерския съвет и още 
по-точно на Министър-председателя, когато говорим за държави, в които главата на 
правителството е и фактическият лидер на парламентарното мнозинство. 

Когато тези реални факти станат обект на анализи, на широка дискусия, съвсем 
естествено е да се появят критики по отношение на целенасочено осъществявания 
процес на концентрация на властта и неговите отрицателни последици за демокра-
цията. Особено активни, в критичен план, са т. нар. чисти демократи, последователни 
защитници на теорията за разделението на властите. Те са категорични в твърденията 
си, че кризата на съвременната представителна демокрация е причинена от две 
смущаващи обществения живот събития; първо, това е очевидният упадък на полити-
ческите партии като основни субекти на политиката и на властта. Те ежедневно затъ-
ват в лъжливи обещания. Натоварват се с ангажименти, които явно не са в състояние 
да изпълнят, а това кара обикновените хора да слагат знак на равенство между поли-
тиката, властта и лъжата. Сривът в доверието към партиите е глобално явление, но в 
Европа – родината на представителната демокрация, този срив се проявява с особена 
сила. Пример в това отношение са държави като Италия, Испания, Гърция, Португа-
лия, Унгария, Румъния и редица други балкански страни.  
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Като втора причина се посочва ускореният процес на концентрация на власт 
през последните десетилетия – съсредоточаване на прекомерна власт в ръцете на една 
партия, на една управленска институция, на отделен лидер. А когато става дума за 
съсредоточаване на прекомерна власт в една институция това означава, че тя домини-
ра над останалите, обезличава ги и по този начин се ликвидира принципа за разделе-
ние на властите. От тази позиция лесно се стига до извода, че големите беди и заплахи 
за демокрацията настъпват в резултат на отстъплението от принципа за разделението 
на властите. 

Съвсем естествено като всяка политико-правна теза, която засяга най-парливи 
обществени проблеми и тезата за отстъплението от принципа на разделението на 
властите като основна причина за кризата на представителната демокрация, се оспор-
ва. Авторите, които я критикуват най-често задават въпроса – може ли една идея, лан-
сирана и реализирана в периода 17 – 18 век да се счита за неотменим принцип на 
всяка правова държава и на демокрацията като форма на управление такава каквато е 
в наши дни? Въпросът, според мен, е основателен,но аргументите с които се отхвърля 
принципа са неубедителни и по-важно, те ограничават теорията на Монтескьо единст-
вено до баланса и взаимния контрол между властите. А теорията за разделението на 
властите е далече по-богата на работещи идеи. 

Както е известно, уважаеми колеги, идеята за разделението на властите води 
началото си още от древността. Тя е изказана от древногръцките мислители и се съ-
държа в техните размишления около голямата тема за политиката, властта и демокра-
цията. В конкретен план това са идеи за предотвратяване на ситуации, при които 
властта се оказва в ръцете на малки групи от хора или в отделни индивиди, които я 
използват за свои собствени цели. Особено внимание те отделят на въпроса за 
контрола, който трябва да се осъществява по отношение на всяка власт. 

След дългата епоха на господство на абсолютизма, идеята за разделение на 
властите намира своя ренесанс през 17 век когато представителите на либералната 
мисъл в Англия търсят конкретни решения за реализация на възродената надежда за 
демокрация. Първият най-изявен радетел-теоретик на народовластието, безспорно е 
Дж. Лок… 

Идеята за разделението на властите по късно е развита в цялостна теория от 
Монтескьо. 

Това е времето на прехода от монархическия абсолютизъм към модерната 
политика и националната държава. Тя се определя още като демократична правова 
държава и нейните отличителни белези са: първо, реализиран народен сувернитет, 
при това юридически признат. Което означава, че както конституцията, така и другите 
закони в държавата стъпват върху разбирането за народа като единствен източник на 
властта; второ, безпрекословното признаване върховенството на закона; трето, разде-
ление на властите като предпоставка за реализирана правова държава и за демокра-
ция. И докато по отношение на първите два признака – народният сувернитет и вър-
ховенството на закона няма открито изказани резерви, то по отношение на разделе-
нието на властите дискусията тече с пълна сила. Много демократи днес говорят за 
догматично отношение към принципа за разделение на властите. Твърдят, че 
стриктното придържане към теорията на Монтескьо е проява на догматизъм, на дог-
матично отношение към една идея, изказана преди близо три века. А през това време 
държавата и нейните властови институции, са претърпели много дълбоки промени. 
Аргументите им се допълват от факта, че сега определено доминира другата тенден-
ция – на сближаване, на взаимодействие и на взаимно влияние на трите власти. Това 
означава, че идеята е претърпяла развитие, в смисъл, на видим процес на сближаване 
на властите, на взаимодействие, чрез което се прехвърлят функции от една власт към 
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друга. Като доказателство най-често се използва примера на взаимно влияние взаимо-
действие между законодателната и изпълнителната власт. Истина е, че законодател-
ната власт, в условията на демокрация, не се ограничава единствено до изработване и 
приемане на закони. Законодателната власт се стреми и успява да осъществи влияние 
върху важни решения на изпълнителната, да поеме определени изпълнителски функ-
ции. Например, Конституцията на Р.България дава право на парламента да приема 
резолюции по важни проблеми на обществения живот и народните представители 
твърдо отстояват позициите си около реализирането на тези резолюции. Обратно, как-
то беше отбелязано вече, правителствата най-широко участват в законодателния про-
цес и той не може да бъде затворен само в парламентарната зала. 

Означава ли това обаче, че идеята за разделението на властите е отживелица, 
преминат етап в живота на демократичната държава? Моят отговор е не, защото: 
първо, в самата теория на Монтескьо не става въпрос за някакво абсолютно разделе-
ние на властите на държавата – законодателна, изпълнителна и съдебна. Разделението 
при него не изключва взаимовръзката. Разделението е условие за осъществяване на 
взаимен контрол, баланс и взаимно възпиране между трите власти; второ, и при Джон 
Лок, и при Монтескьо разделението на властите се разглежда като задължително ус-
ловие за установяване на законност, за упражняване на политически и на граждански 
свободи. Защото именно качеството на законите и тяхното спазване е гаранция за 
упражняване от страна на гражданите на правата и свободите, дава увереност в собст-
вената им сигурност,предпазва ги от беззакония и злоупотреба с власт. А обществе-
ният живот през последните десетилетия показва, че точно посегателствата върху 
политическите и гражданските свободи, се превръща в най-остър социален проблем, 
който е източник на постоянни конфликти между управляващи и управлявани. Свиде-
тели сме на постоянни опити са отнемане на признати от държавата права и свободи в 
областта на словото и на печата, на достъпа до информация, посяга се дори на избира-
телните права на гражданите. Което означава, че проблемите, на които Джон Лок, 
Монтескьо, по-късно Джорж Вашингтон, Томас Джеферсън, търсят решение чрез раз-
делението на властите, остават сред най-острите проблеми и на нашето съвремие. Ето 
какво споделя в най-известното си произведение „За духа на законите” Монтескьо: 
„Всичко би било загубено, ако само един човек или група от хора биха упражнявали 
трите власти – властта да се издават закони, те да се прилагат и да се осъждат пре-
стъпления или лични спорове”. Няколко десетилетия по-късно, в прощалното си по-
слание до американския народ, Джордж Вашингтон казва следното: „Духът на висо-
комерието на властта се стреми към това да обедини власста на всички служби в едно 
и така независимо от формата на управление да въведе деспотизма. Една правилна 
преценка на тази жажда за власт и таящата се в човешкото сърце склонност да 
злоупотреби с нея, са достатъчни, за да убедим избирателите в истинността на това 
твърдение. Днешният и предишният опит разкриват необходимостта от взаимен кон-
трол при упражняването на политическата власт. Този контрол се осъществява под 
формата на нейното поделяне върху различните правителствени клонове, като всеки 
от тях пази общото благо от посегателства на другите”. 

Съвсем очевидно е, уважаеми колеги, че току що цитираните мислители поста-
вят ударението върху потребността да се намери решение, чрез което гражданите да 
бъдат защитени от държавен произвол, често определян като „терора на държавата”. 
И това решение те виждат в разделението на властите. В следващите векове обаче 
акцентът видимо се пренася към други функции, присъщи на принципа на разделе-
нието на властите. Става ясно, че този принцип може да реши доста по-широк кръг 
проблеми, извън баланса и взаимния контрол на  властите. Като много важна функция 
се очертава възможността чрез разделение на властите да се предаде по-голяма 
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прозрачност в дейността на държавните управленски органи, а оттам и възможност за 
гражданите по-добре да разберат природата на властта на държавата, определена като 
върховна, да осмислят нейните проявления, целия процес на държавно управление. 
Самото пренасяне на ударението към прозрачността на властта и нейната достъпност 
за хората може да се определи като първата видима промяна в рамките на развитието 
на демократичната държава, стъпила върху идеята за разделението на властите, 
наричана най-често правова държава. Втората, още по-важна промяна е свързана с 
много бързото развитие на един друг процес, в рамките на който се осъществява 
трайно сближаване на властите. То представлява такъв тип взаимодействие, в рамките 
на което се прехвърлят функции от една власт към друга. Доминирането на тази тен-
денция може да се определи като най-важна предпоставка за появата на твърденията, 
които определят теорията за разделението на властите като остаряла и непригодна за 
съвременната демокрация. 

Ако разгледаме по-отблизо политическия процес в държави като Р България, 
към посочените по-горе причини за неглижирането на принципа за разделението на 
властите, непременно трябва да се посочи и несъвършенството на основния закон. 
Според Конституцията на Р.България нашата държава е правова и се изгражда върху 
принципа за разделение на властите. Това означава, че заявената в основния закон 
категоричност не е съобразена с обективно протичащия процес на сближаване и взаи-
модействие на властите. 

Другата, далеч по-съществена причина е във вътрешното противоречие заложе-
но в текстовете на върховния закон. Първо, в раздела за законодателната власт се 
утвърждава нейната водеща роля, т.е. парламентът – върховен орган на държавната 
власт.    

Наред с това обаче, българският законодател е постановил лидерът на победи-
лата в изборите за парламент партия да оглави не Народното събрание, а изпълнител-
ната власт. 

И оттук неизбежно възниква противоречие между текстовете на основния за-
кон и практическото реализиране на конституционните разпоредби в управленската 
практика на държавата. 
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СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ – НОВО МЯСТО ЗА ПОЛИТИКА  

ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ 
 

Дончо Златев 
Спец. „Журналистика”, ІІІ курс 
Бургаски свободен университет 

 
SOCIAL MEDIA - A NEW PLACE FOR POLITICS DURING 

ELECTIONS 
 

Doncho Zlatev 
Burgas Free University 

 
Abstract: What happened in our country during the electoral campaign 2011 in the social 
media? Can it be argued that social media is becoming a new place for election campaign 
and is replacing traditional patterns of canvassing for votes? The social networks and 
media Facebook, Twitter, YouTube and Google+ are monitored for the period September 
2011 - November 2011. The ways of communication of the presidential candidate pairs 
during that period are the main subject of the observation. The paper includes an 
assessment questionnaire created to explore the respondents' opinion on social media, 
whether they are a factor in forming the attitude, the position relative to the people they vote 
for. 

 
Key words: President, election, social media, vote, Plevneliev, Kuneva, Kalfin, Facebook, 
Twitter, campaign 

 
 

По време на предизборната си кампания през 2008 г. Барак Обама набра попу-
лярност и над половин милиард долара. Той показа, че интернет е едно наистина зна-
чимо пространство, в което все пак влизат и хора с мнение, и политически активни 
граждани. Тази кампания и резултатите от нея са своеобразен „крайъгълен камък” или 
актуализация на политическото мислене и действие, така че то адекватно да въз-
приеме неизбежното социално и политическо значение на Мрежата. 

На 23-ти септември 2011 год. беше открита официално предизборната прези-
дентска кампания в България. Над 40 партии и коалиции започнаха кампаниите си. 
Някой по-добре, други по-зле, но започна и надпревара за медийно време. Реклами, 
плакати, билбордове, банери в интернет, фейсбук страници, сайтове, късметчета за 
кафе, захарчета, бонбони – това бяха само част от всички ПР ходове, на които заложи-
ха кандидатите за управленци.  

Социалните медии станаха основно място за политически сблъсъци между кон-
курентите. Телевизионните дебати минаха на заден план и оставиха кандидатите да 
развиват тезите си в интернет. Като цяло БНТ, бТВ и ТВ7 бяха най-активни в предста-
вянето на кандидатите за президентска и местна власти. Националната телевизия пра-
веше дебати с „второстепенните” участници на изборите, а „големите” трима, които 
бяха тиражирани по време на цялата кампания се появиха заедно само по бТВ. 
Николай Бареков и компания поставиха началото на дебатите, като изправиха един 
срещу друг Плевнелиев и Калфин по ТВ7. 
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Стана въпрос, че телевизионните дебати са минали на заден план. Но както 
вече споменах „Социалните медии” бяха нещото, което привличаше вниманието и на 
кандидатите и на гласоподавателите. 

 
Какво точно са социалните медии?  
Ще започна с това, че през 2008 г. в конкурса “Най-добрите презентации в 

света 2008”, организиран от SlideShare.net една от презентациите, които спечели 
почетна награда на журито бе презентацията “Какво по дяволите са “Социалните 
медии”? 

Това са интернет сайтове, които се попълват със съдържание от самите по-
требители. За разлика от традиционните медии, в които журналисти и редактори ре-
шават каква информация да бъде публикувана и каква информация – не, в социалните 
медии хората решават това и просто го правят. 

Често пъти повечето от тези сайтове се определят като “социални мрежи”, но 
всъщност по-точното и коректно име е “социални медии”, т.е. новини и информация, 
която потребителите създават и/или за която гласуват, коментират…  

Колкото до това какво съдържание влагаме с понятията „социални мрежи” или 
„социални медии” всичко зависи от това, с какво познание се подхожда в употребата 
им. 

Социалните мрежи са нещо по-различно от социалните медии. Докато в со-
циалните медии основното е една информация да достигне до определен кръг хора, в 
социалните мрежи целта е опознаване, поддържане на комуникация и контакти, 
работа по определена кауза, взаимна полезност на един бъдещ онлайн или офлайн 
етап и др. (Фейсбук е социална мрежа, но в определени случаи тя се използва и като 
социална медия). 

За репортерите социалните медии са двупосочна улица. От една страна чрез тях 
те могат да се рекламират, да събират материал и да си създават мрежа от контакти. 
От друга страна навлизането твърде дълбоко в паяжината на „Ютюб”, Фейсбук и 
Туитър може да откъсне журналиста от конвекционалната му работа. 

За нуждите на представяната тема приемаме, че социални медии са всички 
онлайн средства, благодарение на които хората не само четат, гледат, слушат (както е 
при телевизията, вестниците и радиото), но и коментират, дискутират, споделят, оце-
няват, обменят опит, идеи, мисли, обогатяват се взаимно. 

Формите на социални медии са разнообразни – блогове, форуми, wiki сайтове 
(в които обикновени хора сами градят съдържанието на медията), сайтове за подкас-
тове, видео и т.н. 

 
Организация на изследването 
Целта на изследването е да даде отговор на въпросите: Какво се случи у нас 

по време на предизборна кампания 2011 в социалните медии? Може ли да се твърди, 
че социалните медии се превръщат в ново място за предизборна кампания и изместват 
традиционните модели за правене на предизборна агитация? 

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

носно социалните медии, дали те са фактор при формиране на нагласи, позиции спря-
мо хората, за които да гласуват. 

Обект на наблюдение са социалните мрежи и медии: Фейкбук, Туитър, Ютюб, 
Гугъл + за периода от септември 2011 до ноември 2011. 
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Предмет на наблюдение са начините на общуване на кандидат президентските 
двойки през периода . 

 

Изследователски проекции на резултатите от изследването 
Политиците се обръщат с визии за развитието на младите хора. Именно от тези 

млади хора се състои голяма част от потребителите на различни социални мрежи в 
интернет. Дали кандидатите ги намират и общуват с тях там, където комуникацията 
се случва лесно?  

 
Туитър  
Въз основа на направеното наблюдение може да се каже, че чрез употребата на 

Twitter от кандидатите за президент по-скоро се търси ефект от самото присъствие на 
кандидатите и в това сегментирано пространство. Чисто количествено погледнато, за-
силена употреба на Twitter има в единични случаи. Страниците, през които се публи-
куват съобщенията, в най-голямата си част са отделните индивидуално избрани 
интерфейси, например – Tumblr, Twitterfeed, Networkedblogs и др., а значимо натруп-
ване има най-вече при употребата на Facebook. От всичко това личи, че целенасочена 
употреба на Twitter практически липсва. Има само желание за присъствие в поредната 
платформа.  

По отношение на насочеността на самата информация, която се сервира в 
Twitter, може да се каже, че преобладаваща част от съобщенията са препратки към 
други сайтове, както и към медийни публикации, клипове и снимки. Над 80% от туи-
товете предлагат именно такова съдържание. По този начин Twitter се превръща в по-
редната медия, „отразяваща” новините около кандидатите. 

 

 
 

Използвайки така полезната автоматизация на редица действия, една и съща 
информация има възможност да бъде споделена без особено усилие на различни 
страници, т.е. да навлезе в различни зони и различни социални мрежи. А това е от 
полза най-вече на онези кандидати, които все пак са намерили смисъл в присъствието 
онлайн. 
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Google+ 
Около Избори 2011 характерно за отношението към тази млада мрежа е откро-

вената липса на интерес от страна на българските кандидат президенти към дори ми-
нималното количество евентуални избиратели, които биха могли да бъдат привлечени 
през този нов канал. Българското присъствие Google+ е наистина символично (13 387 
потребители от България, 16 октомври 2011 г.).  

Оттук и практическият смисъл на правене на кампания в тази мрежа засега 
лесно се губи. От водещите кандидати за президент и за кмет всъщност никой не е 
обърнал внимание на Google+, освен Росен Плевнелиев. Сред 30-тината му постинга 
има новини за споделени снимки и препратки към други сайтове с новини и видео 
клипове. На два пъти самият той се е обърнал към последователите си с пожелания за 
приятна седмица. Освен факта на самото присъствие в новата мрежа, Плевнелиев се е 
опитал да осъществи и някакъв спонтанен контакт, като наред със споменатите 
пожелания присъстват и коментари под чужди мнения. 

 
Фейсбук 
Информационният регионален сайт „5 минути в Казанлък” представи своята 

гледна точка, за това – доколко е била „на мода” агитацията в социалните мрежи. 
 

„Защитници на двамата основни конкурента: БСП и ГЕРБ превзеха 
виртуалното пространство, някои от тях прекараха десетки безсънни нощи, за да 
следят: а някой дръзнал да критикува техния човек – я го отнесъл яко с порой от 
словестни атаки, обиди и дори – клевети. Кампанията в интернет стигна до 
истерия, понякога – нарочно инспирирана от някой „подкован” щабс – капитан, 
който тъчеше на няколко „стана” в различните фейсбук – групи. Възникнаха дори 
съмнения за фалшиви постове, защото от един и същ профил, се постваха коренно 
различни по стил и грамотност словоизлияния, което породи мисли за наети от 
партиите специалисти – психолози зад компютрите. Безнаказаността на приказки-
те по фейсбук провокира най-отвратителното у хората – говоренето без факти и 
аргументи, което замести официалните ТВ – дебати на кандидатите...” 

 
„Независимата” Меглена Кунева обикаляше страната с микробус. Волен 

Сидеров пък направи цял автопарк от каравани с неговия образ и лозунг, които през 
повечето време бяха паркирани на центъра на град Бургас, пред хотел „България”. 
Данаилов и Калфин посрещаха хората с „добро утро” и очакваха да дойде „нов ден”. 
ГЕРБ градеше, освен имиджа на Плевнелиев, България. „От теб зависи!” ни казваше 
кандидатът на СДС Румен Христов. Но докато политиците си играха на кампания 
дойде Светльо Витков, който къде на шега, къде на истина събра билзо 50,000 гласа. 
С този си резлултат хиподилът надмина резултата на партия като ВМРО. 

Хиподилът направи доста силна онлайн кампания, която му донесе и тези 
гласове. „Днес.бг също беше пуснало електронно гласуване преди изборите. В него 
убедителен победител беше Светльо Витков с цели 45%, а победителят от истинските 
избори Росен Плевнелиев остана назад с едва 23% 

 
Изводите 
Многобройните срещи и разговори на редица кандидат президенти с известни 

блогъри, осъществени в хода на кампанията, показват, че политиците си дават сметка 
що за ресурс притежават точно тези граждани. Те са онлайн проекцията на явлението, 
наречено „създатели на мнение” (opinion makers).  
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В конкретните примери у нас кандидатите за президентския пост явно са 
решили, че е по-важно техните идеи да обикалят виртуалното пространство през трета 
страна, отколкото от първо лице. Затова и присъствието в своеобразния „кратък” блог 
Twitter и в още зелената мрежа Google+ свидетелстват за няколко неща: 

 

• Стандартните медии все още са предпочитани като канал за отправяне на 
послания. Политическите лидери като че ли не желаят да рискуват с на-
сочена онлайн кампания, въпреки различните опити за присъствие тук и 
там; 

• Все още не се отдава сериозно значение на различните социални мрежи 
онлайн като пространство, в което се формира политическа нагласа; 

• Групата от потребителите на Twitter и Google+ е все още слабо примамлива 
хапка за повечето политици у нас; 

• Докато потреблението на мобилен интернет не нарасне още, употребата на 
Twitter няма да се увеличи до степен, че да привлече сериозно вниманието 
на политическите кръгове; 

• Google+, мрежата, центрирана около личността, засега не представлява 
интерес в плана на политическата комуникация; 

 

Употребата, неупотребата и злоупотребата – във всички тях е вкоренена „упот-
реба”. Що се отнася до политиката, внимателното боравене и с трите производни по-
нятия е наложително. Всяко от тях може да бъде както полезно, така и опасно. Без-
платната услуга, предлагана от съвременните социални медии, използвана внимател-
но, единствена има потенциала да насърчи разширяването на аудиторията, особено 
ако имаме предвид мултиплициращия й ефект. Неупотребата в настоящия контекст 
само утвърждава една представа за липсваща иновативност. 

 
Успоредно с наблюдението и анализа на събраните данни от него беше 

използван и информационен въпросник, чиято цел бе да проучи мнението на рес-
пондентите за това дали социалните медии се превръщат във важен фактор при фор-
миране на мнение, позиция, при взимане на решение от страна на хората, за кого да 
гласуват. 

Информационният въпросник се състои от 5 основни въпроса. Въпросите са 
затворени, но към 2 от тях има добавено допълнително условие, което изисква отво-
рен отговор. 

Въпросникът има характер и на оценъчна скала. Попълнен е от 20 респонденти. 
От тях 15 са студенти от хуманитарните специалности в Университета и 5 са попъл-
нени от преподаватели. 

Съотношението жени/мъже е 50:50. 
Първият въпрос директно търси отговор на въпроса дали социалните медии са 

новото място за организиране на предизборни кампании. Отговорите са обединени в 
две основни категории: положителна, която включва отговорите «да» и «по-скоро, да» 
и отрицателна («по-скоро, не», и «не»). 
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Диаграма 1. Социалните медии като ново място  

за водене на предизборни кампании 
 

Относителният дял на положителните отговори е 85%, от които 60% отговарят 
с «Да», а 35% отговарят с «По-скоро, да». Това е очакван отговор, защото преоблада-
ващата част от анкетираните лица са на възраст до 25 години, а социалните медии са 
именно място за младите хора. 

На въпроса дали е ефективна агитацията в интернет 85% казват «Да», а само 
15% мислят, че отговорът е «Не».   

Преки наблюдения относно президентската предизборна кампания в социални-
те мрежи, медии имат 90%, а 10% нямат наблюдения. От тези, които имат някакви на-
блюдения 50% имат само частични наблюдения, 25% казват, че са следели кампа-
нията, а 15% имат само повърхностни наблюдения. 

Следващият въпрос е свързан с оценка на кампаниите на кандидат-президент-
ските двойки в социалните медии и мрежи. За целта респондентите трябваше да оце-
нят по шестобална система начина на водене на кампаниите. 
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Диаграма 2. Оценка на кампаниите на кандидат-президентските двойки  
в социалните медии и мрежи 
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С най-висока средно аритметична оценка – «Много добра» е оценена кампания-
та на кандидат-президентската двойка Росен Плевнелиев и Маргарита Попова, плетно 
след тях се нареждат Меглена Кунева-Любомир Христов с оценка «Добър». Тези две 
кампании имат събрани и най-много отлични оценки от студентите. Другият участник 
в балотажа, Ивайло Калфин е с оценка «Добър» но за разлика от Кунева, той е на гра-
ницата между «Среден» и «Добър». Интернет сензацията Светльо Витков явно не се 
радва на особена почит сред анкетираните, защото оценката, която е дадена за негова-
та кампания е «Среден».  

Бургаските партии «Атака» и НФСБ са определяни като «Слаби», а «Атака» 
има и най-ниска средно аритметична оценка. «Двойкаджиите» сред оценените са 
Венцислав Йосифов, Сали Ибрям и Атанас Семов от РЗС.  

На въпроса «Социалните медии превръщат ли се в по-силен фактор от тради-
ционните медии, при вземането на решение от хората, за кого да гласуват?» 70% 
отговарят с «Да», а 30% с «Не». Причините: Да, защото са по-посещаеми и по-инте-
рактивни. Не, защото всеки може да публикува, по-неофициални са, а и политиката е 
новост в тях и не може да се сравняват с телевизията, която облъчва всички. 

 

Финална сцена 
Една малка справка показва кой, колко „харесвания” е събрал във Фейсбук. 

Певецът Светльо Витков беше тотален лидер в събирането на гласове през интернет 
(18,454 харесвания). Меглена Кунева събра близо 14,000 от абонатите в социалната 
мрежа. Следвана от Плевнелиев и Калфин, съответно с 7,421 и 4,825. Румен Христов е 
успял да събере 1,304 „лайк”-а. 

 

Цифрите след изборите, обаче говорят друго: 
 Росен Плевнелиев – 1,349,380 гласа 
 Ивайло Калфин – 974,300 гласа 
 Меглена Кунева – 470,808 гласа 
 Румен Христов – 65,761 гласа 
 Светослав Витков – 54,125 гласа 

 

Това означава, че не винаги това, което виждаме в интернет ще се случи и в 
реалния свят, но определено тази предизборна обстановка наложи нови правила по 
време на изобрите. 

Журналистката от „5 минути в Казанлък” Диана Рамналиева, пише следното: 
 

„За пръв път Казанлък заслужи от своите кандидати за управление модерна 
кампания, в която бяха вложени много идеи, професионализъм в политическата 
реклама, фантазия, ум и разбира се – толкова много пари. Ако се съди само по 
кампаниите, Казанлък няма от какво да се плаши – очаква ни модерно бъдеще, 
сътворено заедно с умни управляващи с много оригинални идеи  и подплатено с 
достатъчно финансови средства ...” 

 

Кандидатите флиртуват с народа по сбирки и раздумки и изникват по заведе-
нията (на входа на едно централно заведение в София – два плаката на ГЕРБ, а 
отдолу се подава крайчето на менюто; с кафето поднасят и две сини пакетчета 
захар с логото на ГЕРБ; на изхода Плевнелиев се усмихва от една картичка, което се 
оказа практика и в други заведения), а виртуалното социално пространство вече е по-
ръчано от политическите кръгове, но… поднесете го само като лека гарнитура, моля. 

 

 
Научен консултант: доц. д-р Мария Алексиева 
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НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ В ИЗГОТВЯНЕТО  

НА СОЛАРНИ ПАНЕЛИ 
Атанас Костадинов, спец. „КСТ”, 1 курс  

Бургаски свободен университет 

 
NEW MATERIALS AND TECHNOLOGIES IN PREPARATION 

OF SOLAR PANELS 
 

Atanas Kostadinov  
Burgas Free University 

Abstract: In this work the revue of materials and technologies for solar cells is done. The 
application of nanomaterials for alternative energy sources is shown. 

Keywords: solar panels, nanomaterials, renewable energy sources. 

 

I. Въведение 
Системите за слънчева енергия се класифицират в три основни групи: активни, 

пасивни и хибридни. В активната слънчева система, електрически и механични 
системи се използват за получаване и прехвърляне на енергия. В пасивната слънчева 
система събирането на светлината и топлината от слънцето се използва без намесата 
на други оборудвания, в хибридните системи активните и пасивните се използват 
съвместно. Това означава, че към основните компоненти се добавят нужните 
механични или електрически елементи и с това се повишава енергийната ефективност 
на системата.  

Очевидно е, че ефективността на соларните системи и тяхната функционалност 
трябва да бъдат актуални и затова при изграждането им е необходимо да се използват 
нови технологии. Известни са три поколения слънчеви енергийни системи.  

 

 
Фиг. 1 
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Първото поколение е свързано с кристалният силиций, който дълго време бе (и 
още е) двигателят на производството на фотоволтаичните клетки за изминалите три 
десетилетия. Първоначално се произвеждат моно-, а в последствие и поликристалните 
соларни панели (Фиг.1). 

Второто е свързано с аморфния силиций и технологията за нанасянето му на 
тънки слоеве. Това води до икономия на силиция и поевтиняване на модулите.  

Последното, най-ново поколение в производството на соларни панели е свърза-
но с нанотехнологиите, на базата на които се разработват и органични соларни клет-
ки. Нанопанелите са повече от 100 пъти по-тънки от стандартните, по-евтини, по-
малки и могат да се инсталират почти навсякъде. 
  

II. Материали и технологии за производство на соларни елементи. 
Кристалният силиций (c-Si). за момента е водещият материал, от които се про-

извеждат фотоелектрическите елементи (клетки). Използва се в няколко форми: моно-
кристален силиций, поликристален силиций, лентов или листов силиций и тънкослоен 
силиций. Наложилите се технологии в производството на кристален силиций включ-
ват метода на Чохралски (CZ метод), Float-zone метода (FZ метод) и други техноло-
гии, сред които отливане, екструдиране или изтегляне. Отстраняването на примеси и 
дефекти в силиция е от особена важност и се извършва с техники като повърхностно 
пасивиране (обработка на повърхността с водород) и газопоглъщане (химична топ-
линна обработка, която предизвиква дифузия на примесите от силиция). 

През последните години все по-голям пазарен дял заемат фотоелектричните 
клетки, произведени на базата на тънкослойни покрития. Тези клетки са изградени от 
слоеве полупроводникови материали с дебелина от няколко микрометра, отложени 
върху нескъпа основа, като стъкло, гъвкава пластмаса или неръждаема стомана. Полу-
проводниковите материали, отлагани във вид на тънки филми, включват аморфен 
силиций (a-Si), медно-индиев диселенид (CIS) и кадмиев телурид (CdTe). Аморфният 
силиций няма кристална структура и качествата му се влошават постепенно при из-
лагане на светлина.  

Други технологии за производството на фотоелектрични клетки са разработени 
на основата на елементи от III и V групи от периодичната система. Характерен за тях 
е високият к.п.д при нормална и концентрирана слънчева светлина. Монокристалните 
клетки от този тип обикновено се изработват от галиев арсенид (GaAs). Специфично 
за галиевия арсенид е, че при легирането му с елементи като индий, фосфор и алуми-
ний се създават полупроводници, които се характеризират с максимална ефективност 
на преобразуване при слънчева светлина с различни характеристики.  

Стремежът към повишаване ефективността на фотоелектричните клетки води 
до разработването на високоефективни клетки с множество p-n преходи. Те представ-
ляват пакети от отделни слънчеви клетки, разположени една върху друга, с цел пости-
гане на максимално улавяне и преобразуване на слънчевата енергия. Най-горният 
слой преобразува слънчевата светлина, съдържаща най-голямо количество енергия. 
Слоят пропуска свободно останалата слънчевата енергия към по-долните слоеве, 
които я абсорбират и преобразуват. Слънчевите клетки се изработват от импрегниран 
със светлочувствителна боя слой от титаниев диоксид. Тъй като титаниевият диоксид 
е относително евтин, тези слънчеви клетки разполагат с потенциал за значително 
намаляване на цената им. 

Някои от новите технологии са базират на използването на полимерни мате-
риали за изработването на слънчевите клетки (Фиг. 2). Опростена процедура за отпе-
чатване на полимерни слънчеви клетки би могла допълнително да намали разходите 
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за производството на фотоволтаици. Методът, който е приложим за едроплощен пе-
чат, премахва няколко стъпки в производствения процес. 

 
 

Фиг. 2 
 

Ако се приложи по отношение на широк кръг от полимерни материали, проце-
дурата може да доведе до бърз и евтин начин за производство на полимерни слънчеви 
клетки за приложения като преносима електроника, фотоволтаици, вградени в 
строителните материали, а защо не и интелигентни тъкани. Полимерните слънчеви 
клетки не са толкова ефективни, колкото тези от силиций, но те са леки и евтини – 
един компромис, който може да ги направи практични за някои приложения. От друга 
страна, те са съвместими с техниките за едроплощен печат. Но пък производството им 
е предизвикателство, тъй като ако структурата на полимера не е подредена добре на 
нано-ниво, електроните не могат да се „измъкнат” от клетката. Изследователите из-
ползват някои техники за обработка след печата за постигане на правилната подредба. 
Премахването на тези допълнителни мерки, според учени от университета в Мичиган, 
ще свали производствените разходи. “Нашата стратегия решава редица въпроси едно-
временно”, казва Джей Л. Гуо, професор по електроинженерство от университета в 
Мичиган. Процесът включва прилагане на малка доза сила по време на печатния 
процес с участието на пропускливи мембрани. Разтворителите се изпаряват, което во-
ди до добре подредени слоеве полимери – без да е необходима последващата обработка. 

Тези подобрения в структурата на активните слоеве на клетката носят допълни-
телна полза: клетките, изработени чрез използване на подобна техника, се нуждаят от 
един слой полимер по-малко, отколкото в изработените по други методи клетки. Тази 
технология е представена в научния журнал Advanced Materials. Групата на Гуо е ус-
тановила, че нанасянето на полимерния микс върху пластмасова основа, а след това 
притискането с валяк покрит със силикон, улесняват формирането на желаната струк-
тура на полимерите. Освен това, натискът помага на полимерите да кристализират в 
рамките на секунди, без да е необходимо време за химическа обработка. Получената 
по този начин полимерна структура е толкова добра, че изследователите са си позво-
лили да премахнат един слой от клетката, без това да доведе до промяна в енер-
гийната ù ефективност. Досега Гуо е използвал масов тип соларна клетка със сравни-
телно ниска ефективност, но според него, методът следва да бъде съвместим с ма-
териалите за клетки с по-висока ефективност. 

Използваните в университета в Мичиган клетки имат ефективност само около 
3,5%. Изследователите работят по материали, които би трябвало да увеличат ефек-
тивността на полимерните слънчеви клетки до 12-15%.  
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III. Нанотехнологиите в алтернативната енергетика 
 

Нанотехнологията е име на производствена технология. Чрез нея има възмож-
ност да се създават нещата от отделни атоми. Тя има силата да пренарежда материа-
лите с атомна точност. Един нанометър е една милионна част от метъра, осемдесет 
пъти по-тънък е от човешкия косъм и има обем в рамките на 5 до 10 атома. Нанотех-
нологията и нанонауката имат силата да контролират материала в нанометрични 
(молекулярни) размери и да използват функциите и явленията на това измерение в 
новите материали, инструменти и системи. Основната цел на нанотехнологиите е 
формиране на нови комбинации или реализиране на промени в налични материали. 
Нанотехнологията се използва в елетрониката, биологията, генетиката, авиацията, а 
напоследък започва сериозно да навлиза в енергетиката. 

 

  

 
Фиг. 3 

 

Открит е нов процес за изработване на слънчеви клетки, които имат потен-
циала да намалят цената на електроенергията до няколко стотинки на квадратен метър 
при много по-голяма ефективност на конверсията. Процесът използва последните 
постижения на нанотехнологиите за печат на микроскопични наноантени върху 
пластмасови листове или други гъвкави материали, които абсорбират слънчевата 
енергия в инфрачервеният спектър, който е невидим за човешкото око (Фиг. 3). Някои 
от предимствата на тази технология е високата ефективност на преобразуването и 
възможността за производство на електроенергия и през нощта. Принципът на дей-
ствие е отдавна познат и се базира на резонансът на микроскопични наноантени, 
които резонират с вълните в инфрачервеният спектър на светлината, също както теле-
визионните антени резонират с вълните с по-голяма дължина. Всяка такава наноанте-
на е широка 1/25 от човешки косъм. 

 

 
Фиг. 4 
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Американската компания Nanosolar е разработила нови соларни панели (Фиг. 4), 
които могат да доставят електричество на цена, по-ниска от тази на електрическата 
мрежа. Уникалната технология позволява соларните панели да се произвеждат от тън-
ко фолио, покрито с наночастици. Технологията на производство наподобява печата 
при мастилено-струйните принтери. Цената на електричеството от тези панели ще е 
едва 30 цента на ват. От Nanosolar ще предлагат 25 години гаранция за панелите си. 

Друг обещаващ принцип за получаване на евтина слънчева енергия с помощта 
на нанотехнологиите развиват в Калифорнийския технологичен институт. Това е про-
учване, в което наноматериалите имитират архитектурата на тревата и фотосинтезата, 
за да създадат устройство за последващо излъчване на слънчева енергия.  

Търсят се начини да се въведат наночастици в евтините и общи продукти, като 
бои и облицовъчни материали. Ако се окаже успешен, проектът Нанобоя, може да за-
мени огледалните фотоволтаични клетки, които обикновено са от кристален силиций 
и са тромави и много скъпи за производство. В допълнение на сградите, тази инова-
тивна технология в бъдеще ще бъде в състояние да осигури мощност за клетъчни те-
лефони, преносими компютри и дори автомобили. 

Технология, базирана на подобен принцип, развиват в Центъра за изследвания 
на наноматериали в Университета на Massey, Нова Зеландия. Принципът е същият - 
използването на специални композиции, способни да превръщат слънчевата енергия в 
електрическа. По-специално е създадена структура на синтетичен хлорофил. В допъл-
нение са проведени експерименти с хемоглобин. Очаква се новите слънчеви панели 
ще имат редица значителни предимства в сравнение с конвенционалните батерии, ба-
зирани на силиций, които се използват днес. На първо място, панелите не се нуждаят 
от пряко въздействие на слънчева светлина, така че може да се генерира електричест-
во дори и при облачно време. Очаква се цената при производството на такива панели 
да е много по-ниска от тази за производството на базираните на силиций.  

В последните няколко години учените са използвали квантови точки, за да се 
подобри усвояването на светлината и общата ефективност на слънчеви панели. Дока-
зано е, че квантови точки в електрически заряд могат да подобрят ефективността на 
слънчевите панели с 50% и повече.  

 

 
Фиг. 5 

 
Изследователите Себлон Кимбърли и Джон Литъл (Изследователска лаборато-

рия на американската армия в Аделфи, Мериленд), Владимир Митин, Андрей 
Сергеев, Низами и Vahid (Университета на Бъфало, Ню Йорк) и Кит Райнхард 
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(Изследователска лаборатория ВВС на САЩ в Арлингтън, Вирджиния) са публикува-
ли резултати от изследвания си относно повишаване ефективността на слънчеви пане-
ли (Nanoletters). Изследвани са хетерогенни (многослойни) слънчеви панели с кванто-
ви точки InAs/GaAs (индиев арсенид/галиев арсенид). Квантовите точки са позволили 
да се получи енергия от инфрачервеното излъчване. Но има и отрицателно действие: 
квантовите точки са добри фотоносители за рекомбинация и намаляване на фототока. 
Поради това подобряването на ефикасността на слънчевите панели с помощта на 
квантови точки се ограничава до само няколко процента. При направените експери-
менти са добавени 2, 3 и 6 електрона в квантовата точка, които са дали съответно, 
4,5%, 30% и 50% увеличение на ефективността в сравнение с конвенционалните кван-
тови точки. В допълнение, изследователите прогнозират, че по-нататъшно увеличение 
в броя на електроните, ще доведе до още по-драматично увеличаване на ефектив-
ността (Фиг. 5). 

Чрез комбиниране на редуващи се слоеве на нанометрични и микрометрични 
частици, екип от инженери от Университета на Минесота е повишил ефективността 
на слънчеви панели на 26% (Фиг. 6). Новият дизайн на фотоволтаичните панели се ос-
новава на микроскопични области, в които светлината "рикошира" и се използва мак-
симално ефективно.  

 

 
Фиг. 6 

 
Усилията са фокусирани върху подобряване на бъдещето на слънчевите клетки, 

известни като Багрилно чувствителни слънчеви клетки (DSSC - dye-sensitized solar 
cell). Те са изработени от титанов диоксид (TiO2), фоточувствителен материал, който е 
по-евтин в сравнение с конвенционалните силициеви соларни клетки. Освен това, 
съвременните слънчеви панели бързо се приближават към теоретичната граница на 
ефективност, докато в същото време DSSC потенциално имат много по-голям к.п.д. За 
съжаление, досега от DSSC, може да се постигне само 10% по-голяма ефективност. 
Една от причините за ниската ефективност е, че инфрачервената светлина е слабо из-
ползвана от соларната клетка. Новият дизайн на пластове увеличава пътя на светлина-
та чрез слънчеви клетки и я преобразува в електричество в по-голям диапазон от 
електромагнитния спектър. Новите клетки се състоят от микронни сфери с наномет-
рични пори между слоевете от наночастици. 

Сферите, изработени от TiO2, действат като плътни пружинни стълбчета – те 
карат фотоните да влязат в сферите, след което да преминат през клетката на панела. 
Всеки път, когато фотонът се удря в една от сферите, се произвежда неголям електри-
чески заряд. 
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 Малко известен е фактът, че слънчевите панели стават с 30% по-малко ефектив-
ни, когато са запрашени. Това е важно за тези, които почистват покривни конструк-
ции. Изследователи от Университета в Тел Авив са открили нов наноматериал за 
самопочистване на слънчеви панели и стъкла, който отблъсква прах и вода.  
 

 
 

Фиг. 7 
  

Случайно е открито чудесно вещество при разработката на лекарство за бо-
лестта на Алцхаймер. При поставяне на къси полимери във вакуум под високо на-
лягане са създадени самоорганизиращи се нанотръби с дължина една милиардна от 
метъра, които заедно приличат на ливадка. Благодарение на това, че нанотръбите са 
устойчиви на вода и топлина, наноматериалът може да стане идеално покритие за 
прозорци и слънчеви панели, които се самопочистват (Фиг. 7). Като бонус, новият 
наноматериал действа като супер кондензатор, което означава, че може да се използва 
за допълнителна енергия за акумулатори в електрически транспортни средства или да 
се вгражда в литиеви батерии. 
 

 
Фиг. 8 
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Учени от Университета в Бъркли са обединили промишленото производство на 
слънчева енергия и природната фотосинтеза (Фиг. 8). Те са използвали тютюневи 
листа при производството на слънчеви панели. Така създадените панели са евтини и 
екологични. Използвани са генно модифицирани листа на тютюн, способни да съби-
рат ефективно слънчева светлина. Вместо да се препрограмира химически клетката на 
листата е създаден изкуствен вирус, извършващ тази дейност. Вирусът се разпръсква 
над листната маса, след което се увеличава обема на изкуствената фотосинтеза и се 
стимулира превръщането на фотоните светлина в електрони. 

 
Заключение 

 

Енергийните нужди на човечеството могат да бъдат задоволени на 100% за 
сметка на възобновяеми източници до 2090 съгласно сценарий, разработен от 
European Renewable Energy Council (EREC) и Greenpeace. Съгласно Energy 
[R]evolution Report, по-голямата част от този преход ще се извърши до средата на 
столетието. Това е най-крайният от всички подобни сценарии, правени до момента. 
Той също така въвежда дефиниция за възобновяемите източници, която напълно 
изключва ядрената енергетика. Четири са основните енергийни източника на бъдеще-
то – геотермална енергия, слънце, вятър и биомаса. Тук трябва да се добави и много 
съществената роля, която се дава на енергийната ефективност. Последното е от из-
ключително значение, защото при нарастването на енергията от ВЕИ са приложени 
тенденциите, които са валидни в момента, докато при енергийната ефективност кар-
тината е съвсем различна – един съвършено различен свят. Промяната се очаква да 
дойде главно от генериране на енергия близко до потребителите и съобразно конкрет-
ните им нужди – соларни панели на всеки покрив, подобряване на съществуващите 
сгради, прилагане на „зелени” строителни техники при новото строителство, подобре-
ни индустриални технологии. 

Като се има предвид, че една трета от потребяваната от всеки дом енергия се 
губи поради лоша изолация, то се очаква от правителствата да вземат мерки и да сти-
мулират собствениците на сгради да вземат мерки, подобно на стимулите за инстали-
ране на съоръжения за генериране на енергия от слънце и вятър.  
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Abstract: The purpose of this paper is to familiarize you with the regulations of the status of 
civil servants in the European Union. Primarily, we will answer the questions which people 
are civil servants, what types of systems for civil servants are possible, the terms and 
conditions for entry into public service, what are the general and specific rights and 
obligations of civil servants. Furthermore, we will pay attention to the question: Do 
different countries closely employees are because they are civil servants? At the very end of 
the presentation will try to give recommendations for building a better system of incentives 
for civil servants in Bulgaria. 
 
Key words: civil servants, public service, European administrative space, rights and 
obligations, administrative reform, recommendations. 
 

 
Целта на настоящата разработка е да ви запознаем с нормативната уредба 

на статута на държавните служители в страните от Европейския съюз. Главно, 
ще отговорим на въпросите кои лица са държавни служители, какви типове систе-
ми на държавни служители са възможни, условията и правилата за постъпване на 
държавна служба, какви са общите и специфичните права и задължения на държав-
ните служители. Освен това, ще обърнем внимание и на въпроса: Дъжавните слу-
жители различни ли са заради това, че са държавни служители? В края на самото 
представяне ще се опитаме да дадем препоръки за изграждане на по-добра система 
за стимулиране на държавните служители в България.  
 

Като цяло, в уредбата на държавната служба стабилността на служебното 
правоотношение е водещ принцип. Държавните служители по дефиниция са постоян-
но заетите в държавната администрация (централна и/или местна), но в някои законо-
дателства съществуват отклонения от този принцип. Държавната служба се регламен-
тира преимуществено от законови и подзаконови нормативни актове, които изключ-
ват договорни отношения. Характерът на държавната служба предполага в общия слу-
чай публично-правно регламентиране.  
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Правила за постъпване на държавна служба 
Правилата за постъпване на държавна служба, както и останалите елементи и 

процедури, които влизат в статута на държавните служители са уредени от държавите- 
членки на ЕС, в специални закони за държавната служба или държавните служители. 
Задачата на настоящото изследване е да посочи само някои най-важни моменти от 
статута на държавните служители в страните-членки на ЕС, за да може да се очетае 
една по-пълна картина на европейските стандарти, разбирания и тенденции, към 
които трябва да се приближават държавите-кандидатки за членство, в своите законо-
дателства, свързани с държавната служба. 

Опитът на отделните страни от Европейския съюз показва различия най-напред 
в разграниченията между различните видове държавна служба. В някои страни се раз-
граничават национални и местни държавни служби, какъвто е случаят във Франция и 
Великобритания. В други страни се разграничават три вида държавни служби – 
национални, местни и регионални (Португалия, Ирландия, Люксембург); дъжавна 
служба,  служби на общностите и общински служби (Белгия); държавна служба, 
служба на териториалните общности и на автономните общности (Испания). Нацио-
налните държавни служби са  съставени от администрациите на органите на централ-
ната власт (парламент, правителство, министерства и другите централни държавни 
органи и ведомства). В Германия има федерална държавна служба, към която са ин-
тегрирани федералните провинции, и отделно всеки лендер има своя държавна служ-
ба. Там формално съществуват толкова държавни служби, колкото са провинциите, 
към които се добавя и самостоятелна федерална държавна служба. Тези служби са 
аналогични една на друга и функционират при своята пълна интеграция. Изключение 
са страни като Дания, в които има само една статутна държавна служба, но наред с 
нея съществува и договорна публична служба, която не се регламентира от Закона за 
държаваната служба. Франция се характеризира с държавна служба в собствения сми-
съл на думата, подчинена на закона за правата и задълженията на служителите, от 
една страна, и от друга страна, военните и магистратите, подчинени всички на свои 
собствени разпоредби, като статута на магистратурата има формата на ограничен 
закон. В повечето европейски страни съществуват типове "статутни" държавни слу-
жители, чийто административноправен режим е допълнително уреден и от специални 
нормативни актове. 

Обхватът на държавните служители също е различен. При приемане на сега 
действащия Закон за държавните служители у нас възникнаха спорове, кои лица тряб-
ва да влязат в категорията "държавни служители" и се възприе тясното разбиране за 
"държавен служител". В Европа част от страните възприемат широкото разбиране на 
обхвата на "държавни служители", което включва всички служители в държавни и 
общински учреждения, а някъде и църковните служители (Великобритания). Друга 
част от европейските страни регламентират ограничен, тесен обхват на "държавни 
служители", подобен на възприетия от нашия закон. 

 
Изисквания и постъпване на държавна служба 
В организацията на държавната служба в страните-членки на Европейския 

съюз, съществуват две основни системи – система на длъжностните назначавания 
(наричана още "длъжностна система" или "система на назначаването"), която отговаря 
на принципа на назначаване по професионални качества и системата на кариерата, 
която отговаря на принципа на професионалната кариера. 

Системата на длъжностите е практика на назначаване на държавни служители 
на определени длъжности, постове, в зависимост от изпълнението на определени 
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изисквания, като не е необходимо да има връзка между заемания пост преди назначе-
нието и новия пост. Системата на кариерата, обратно, определя връзката между заема-
ния пост и новото назначение, като служителят има право и сам да постави кандида-
турата си за определена длъжност, ако отговаря на регламента. 

Постъпването на държавна служба се основава на два главни принципа: прин-
цип на равния достъп и принцип на подбор според заслугите (има се предвид – според 
професионалните качества).  

Методите за подбор и назначаване на държавни служители в отделните страни-
членки се различават помежду си, но могат да се определят две основни групи: в 
някои държави процедурите по подбор и назначаване са строго формализирани, дока-
то в други няма специални стриктни правила.  

Първата група от държави се състои предимно от страни, които организират 
държавната си служба на принципа на системата на професионалната кариера. При 
тази система държавният служител влиза в държавната служба на най-ниско ниво на 
кариерата, за което той притежава достатъчно знания, образование и умения и бива 
повишаван в последователни по-високи нива, следвайки специална и добре регулира-
на система. Държавният служител обикновено остава в кариерата до своето пенсиони-
ране. Някои държави от тази група организират периодични отворени конкурси  за 
назначаване на държавни служители. Конкурсите представляват основен метод за 
подбор и назначаване на държавни служители в Белгия, Франция, Гърция, Ирландия, 
Италия, Люксембург, Португалия и Ипсания. Друга група обхваща държави-членки, 
чиято държавна служба се организира на системата на длъжностите. Държавите от 
тази група се придържат към отворена процедура за подбор и назначаване на кан-
дидатите за държавни служители. Това, което ги отличава най-съществено от първата 
група държави, е отсъствието на всеобщо приложими регламентирани формални про-
цедури. Методите на подбор и оценка на кандидатите са като тези, прилагани в част-
ния сектор. Само при някои високи длъжности в определени професии, като например 
военната, полицейската, дипломатическата, се прилагат процедури и изисквания, 
предвидени от закона. Към тази група държави спадат Дания, Холандия, Швеция, 
Финландия и Великобритания.  

Най-разпространените изисквания към кандидатите за държавна служба са 
следните: 

1. Граждански и юридически статус на кандидата. Тук влизат обикновено три 
основни изисквания: 

а) Гражданство/националност  
б) Несъдимост, доказана с удостоверение за несъдимост. Различните страни 

визират различни по тежест престъпления, за които лицето-кандидат не е трябвало да 
бъде осъждано. Общото е, че лицето не трябва да е осъждано за тежки престъпления 
или престъпления по служба и специално присвояване и че лицето не трябва да е под-
съдно в момента. 

в) Отбита военна повинност (там където законодателството на съответната 
страна го изисква). Общо изискването за изслужена военна служба съществува във 
всички държави-членки. 

2. Изисквания към личността на кандидата. Тук спадат изискванията за опреде-
лена възраст, за здравословно състояние, както и за други специфични, свързани с 
характера на работата, лични качества на кандидата.  

3. Изисквания към образователния ценз и професионалните качества на канди-
датите. Тези изисквания са конкретни и се определят от спецификата на съответната 
длъжност. 

4. Изисквания за език.  
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5. Изисквания за морални и етични качества на кандидата. Тези изисквания са 
също свързани с личността на кандидата. Но докато дотук изброените изисквания са 
обективни изисквания, чието наличие може да бъде доказано и установено чрез съот-
ветни документи и процедури, изискванията към моралните и етичните качества имат 
подчертано субективен характер. Съдържанието на тази група изисквания трудно се 
подава на формулировка и още по-трудно се установява. 

 
Особености на задълженията и правата на държавните служители в 

Европейския съюз 
В повечето държави-членки на Европейския съюз, държавният служител, 

независимо дали спада към ръководните служители, или към експертите и други ад-
министратори, е отговорен за възложените му функции. Той е отговорен за осъщест-
вяване на държавната или департаментната политика  в рамиките на своята длъжност. 
Държавният служител носи отговорност за осигуряването на обществена ефектив-
ност, спазване на закоността, неутралитет, обективност, безпристрастност и стабили-
тет. Служителите в публичната администрация, и особено държавните служители, 
притежават специален правен статус. Статусът на държавния служител определя от-
носително стриктно правата и задълженията му. Държавната служба в Европейските 
страни предявява много изисквания към служителите в нея, които се компенсират по 
различен начин, най-вече чрез съвкупност от специфични права. 

По принцип, държавните служители в Европейския съюз са субекти на три 
основни задължения – задължение за неутралност и безпристрастност, задължение за 
лоялност и задължение за подчинение. 

Най-важното от тях се счита задължението за неутралност, това е задължението 
за неутралното, обективното упражняване на функциите на държавния служител. 
Задължението за неутралност на държавните служители в повечето държави е свър-
зано толкова по оношение на въздейсвия или повлияване от финансов характер, кол-
кото от политически характер. Целта на значението, което се отдава на задължението 
за неутралност е да си осигури и спази стабилността на администрацията и да се 
осигури защита срещу намеса на политически сили в професионалната държавна 
служба. Най-действената форма за осигуряване на политическа неутралност се вижда 
в несъвместимостта на заемането на държавна служба и участието в дейността на 
парламента или други изборни политически постове.  

Второто важно задължение на държавните служители в повечето европейски 
държави е задължението за лоялност, държавните служители трябва да бъдат добро-
съвестни и лоялни към техния работодател – държавата и съответната държавна аген-
ция, в която са назначени и работят. Някъде задължението за лоялност е обобщено 
като лоялност към Конституцията, както е в Германия. 

Третото задължение е задължението за подчиненост и се проявява най-вече 
като задължение за йерархическо подчинение по отношение на даваните от горестоя-
щия орган заповеди и инструкции. Държавните служители са длъжни да изпълняват 
актове и заповеди на горестоящитете органи и длъжностни лица.  

Във всички страни-членки съществуват задължение за резервираност и задъл-
жение за професионална дискретност, които са различни от задължението за лоял-
ност. Служителите са длъжни да проявяват известна въздържаност при изразяване на 
техните мнения, в зависимост от момента, мястото  и специфичните отговорности на 
съответния служител. 

Правата, както и задълженията на държавните служители са в тясна връза с 
принципите на държавната служба в страните-членки на Европейския съюз. 
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Правото на кариера не навсякъде е регламентирано, но до голяма степен се 
подразбира. То означава фактическа възможност за служителя да заема последовател-
но и възходящо според определени правила държавни длъжности. Правото на стабил-
ност на назначението е проява на принципа за стабилност и е съществена характерис-
тика на държавната служба във всички европейски страни, независимо дали се прак-
тикува системата на длъжностите или системата на кариера.  

Правото на задоволително заплащане се осъществява, като се има предвид, че 
на практика заплащането в държавната служба е по-ниско от това за съответните 
служби в частния сектор, макар това да не е вярно за всички нива и длъжности. Стре-
межът е чрез системите за заплащане на държавните служители да се гарантира заин-
тересуваността на служителите от добросъвестно изпълнение на задълженията, да се 
мотивират и привлекат лицата с качества към държавната служба и да се предотварят 
условия за корупция.  

Право на пенсия: държавните служители получават пенсии, различни от тези 
на другите служители и работници. пенсионните схеми за държавни служители се 
различават от общитите държавни пенсионни схеми в държавите-членки. В много от 
държавите тези специални пенсионни схеми за държавни служители са уредени със 
закон. В повечето европейски страни пенсионната възраст е 65 години, която обикно-
вено съвпада с общата пенсионна възраст. Всички държави-членки фиксират макси-
малния размер на пенсиите по отношение на заплатата на държавния служител, като 
най-висок процент е в Люксембург (83,33%) и в Гърция (80%), а най-нисък  – в 
Ирландия и Великобритания – 50%. 

Правото на стачка е едно от спорните права в държавната служба. До втората 
световна война в страните, които сега са членки на Европейския съюз, най-широко е 
разпространен принципът, според който държавните служители нямат право да стач-
куват. След 1944 г., обаче, значителна част от държавите преразглеждат този въпрос, 
тъй като се появява разбирането, че забраната за стачка не е твърде демократична. 
Правото на стачка е забранено изрично за държавните служители в Германия.  

Във връзка с уреждането на спорните въпроси, които водят или биха довели до 
провеждането на стачка, станите-членки на Европейския съюз, са създали т. нар. "сис-
тема на участие в управлението на административните тела". Тя е израз на правото на 
участие на представители на персонала в управлението. Системата е развита след 
Втората световна война.  

 
Оценка на държавните служители 
Всичи европейски страни въприемат нарастващата важност на системата за 

оценка на държавни служители. Тенденцията да се въведе заплащане, основавано на 
изпълнението на задълженията, се свързва тясно с въвеждането на нови системи за 
оценка на държавните служители. Всъщност, реформата в системите за оценка и атес-
тация на държавните служители се превръща в основен елемент на реформата в уп-
равлението на персонала в държавната служба. 

Системи за оценка и атестация съществуват във всяка държава-членка. Техните 
цели са: 

- да се подобри изпълнението на държавната служба; 
- да се определят възнагражденията  и премиите; 
- да се решат повишенията; 
- да се определят нуждите от обучение; 
- да се засилят комуникациите и да нарасне прозрачността между работодателя 

и служителя; 
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- да се развие кадровата политика –  планиране на кадрови нужди, намаляване 
на персонала, контрол върху способностите, контрол върху компетенциите. 

В различните страни критериите за оценка са различни. В някои, като в Дания, 
те са неформални. В много европейски държави критериите са определени от закона. 
Най-общо критериите за оценка и атестация се обединяват в три големи групи: 

а) професионални резултати и продуктивност; 
б) способност да се справя с възложените задачи; 
в) дух за сътрудничество и колективизъм и социални умения и качества. 

 
Служебен стаж 
Служебният стаж има основно значение за упражняване на правото на пенсия, 

отколкото за определяне на възнаграждението или използването му като критерий за 
оценка и атестация на държавните служители в страните от Европейския съюз. 

Видовете професионални периоди, които се вземат предвид при определянето 
и изчисляването на пенсията, варират значително в отделните европейски страни.  
 

 ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО-НЕУТРАЛНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ ЛИ 
СА ОТ ДРУГИТЕ? 

Фактът, че държавните служители трябва да са неутрални все още е един от 
най-важните господстващи принципи в законите за националната държавна служба. 
Доста странно е, че думата «неутрален» рядко е дефинирана. Каква форма приема 
неутралитетът? Възможен ли е изобщо? Статутът произвежда ли неутралитет и да не 
би служителите, които не се ползват от статута, да не са неутрални? Колко важно е 
доживотното назначение в този смисъл? 

Днес, благодарение на факта, че политиката и администрацията са различни 
елементи на един и същ процес, може да се зададе въпроса дали държавните служи-
тели могат и трябва ли изобщо да бъдат неутрални и – колкото и парадоксално да 
звучи – неутрални за кого? 

Някой може вероятно да се съгласи за нуждата от такива длъжностни лица в 
смисъл на липса на корупция и системно политическо обучение. Какво да кажем 
обаче за неутралитета в смисъл на липса на индивидуалност и лично политическо 
мнение? Не би ли било по-добре, ако държавните служители следваха собствените си 
индивидуални ценности вместо да приемат “студенокръвното безразличие, освен към 
политическото ръководство – отзивчивостта им е признаване на демократичното по-
литическо върховенство?” Очевидно, държавните служители на различни позиции 
трябва да се различават. Както и заетите в частния сектор, публичните администрато-
ри никога не са неутрални в работата си. 

Те носят социалния си произход, опит, отношението и обноските си (елита, 
вис-шата класа, жените са различни, малцинствата), макар още да не е изяснено дали 
социалният произход или административната култура са от по-голямо значение. Пъл-
ният неутралитет е невъзможен (Кингсли). Но фактът, че държавните служители не са 
неутрални, не означава, че са политизирани. Основната дейност на публичните слу-
жители все още е писането и прилагането на закони, наредби и програми. Всеки ден 
публичните администратори трябва да съветват министри за важни предстоящи реше-
ния. При това, държавните служители изпълняват също и други дейности. Нараства-
щият брой второстепенни юрисдикции (или според терминологията на ЕС – комито-
логия) и тенденциите към децентрализация и агенцификация/ поемане на отговорност 
повдигат не само важни въпроси за неутралната роля на държавните служители, но 
също и за демократичната отговорност, справедливост и контрол на административ-
ните им решения. 
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Освен прилагане на законодателството, държавните служители играят също и 
все по-важна роля при съветването на политиците в хода на правене на политика. Още 
повече, че процесът на вземане на решения в ЕС се е превърнал във форум за държав-
ни служители, лансиращи закони за общността. Освен това, едно от най- забележител-
ните постижения в последните години е нарастващите контакти и възможности за 
комуникация между граждани и администратори. В заключение, дискусията показва, 
че неутралитетът (в смисъл на липса на собствени интереси и мнение) е неподходящ 
за дискусия, фокусира се вниманието на погрешна тема. Не е възможно да има неут-
рални държавни служители. Вместо това, е нужно да има лоялни държавни служите-
ли, които са наясно по въпросите на етиката, опасността от корупция и проблемите, 
свързани с политическото протежиране. 

 
Препоръки: Административната реформа в страна, усъвършенстването на 

административните дейности и услугите за населението, подобряването на работа на 
общините, е невъзможно без наличието на съвременно и модерно подготвени адми-
нистратори. Основната цел на административната реформа трябва да бъде подобрява-
нето на дейността на държавната администрация и реализиране на целите на държав-
ната политика при най-ниски разходи и при спазване на демократична отчетност и 
контрол.  

Основните външни фактори, които влияят върху поведението и етиката на дър-
жавните служители, отразяват процесите на напрежение и противоречие в държав-
ното управление в съвременната държава. Те не са фактори, действащи само в нашата 
държавна администрация. Те са фактори, проявяващи се в администрацията на почти 
всяка държава, но някои от тях са с по-интензивно проявление в нас поради процесите 
на прехода. Силно окастрения бюджет на ведомството или учреждението предизвиква 
забавяне на заслужени повишения и ограничава привличането на нови, млади и ком-
пенентни органи. Проблемите, свързани със заплащането и с постоянните промени, 
предизвикани от ограничените средства, имат отрицателно въздействие върху етиката 
и поведението на държавните служители и засилва изкушението за корупция. 

Неудовлетворението на нуждите и очакванията на населението води до недо-
волство не само от административното, но и от политическото управление на дър-
жавата, а това вече е много тежка отговорност за държавните служители.  

Докато в миналите години в условията на тоталитарната държава етичните пра-
вила бяха идентифицирани с тези на изискванията, поставени от комунистическата 
партия, през последното десетилетие фокус на вниманието е корупцията и борбата с 
нея. Корупцията намалява доверието в държавната власт, съдебната система, държав-
ната администрация. Тя разяжда целостта на обществения живот и носи потенциален 
разрушителен заряд. Изменения в Наказателния кодекс и засилени санкции за коруп-
ция не са достатъчни за борба с корупция. Важно е хората да бъдат убедени и мотиви-
рани да избягват корупцията.  

Служителите трябва да бъдат заплатени в съответствие с техния труд, отго-
ворности, квалификация, образование, и други професионални умения. Ниските за-
плати и недоволството от несправедливо възнаграждение водят до тежки нарушения 
на етиката. По принцип чувството на нестабилност у държавния служител заедно със 
страха или съмнението, че той няма да остане дълго време на тази работа, отслабват 
интереса и отговорността към работа.  

Административната реформа изисква: 
- да се подобри, или да се създаде ново законодателно регулиране на отноше-

нията между държавния и частния сектор; 
- да нарастне връзката между държавния и частния сектор на практика; 
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- да се въведат изменения в стимулите (позитивни и негативни) при работата 
на държавните служители, като по-често се прилага институцията на материалните 
награди, свързани с крайните резултати от извършваната работа. Въпреки, че сега в 
нашето законодателство се готвят промени в Закона за администрацията и в Закона за 
държавния служител, одобрени от синдикатите, касаещи премахването на възмож-
ността за допълнително материално стимулиране в този вид. Според новия регламент 
бонусите няма да надхвърлят 30% от месечната работна заплата. Това се случи, след 
като стана ясно, че висши чиновници не само са раздавали бонуси на подчинените си, 
но и сами са се самооценявали за добра работа с хиляди левове. Разпореждането си 
премиерът аргументира с факта, че сме в условия на финансова криза и никой няма да 
взема допълнителни пари. Според вас дали бонусите щяха да се превърнат в поредния 
обществен скандал, ако администрацията работеше качествено и прозрачно? Ако 
имаше ясни принципи и правила, видими добри резултати и критерии за измерването 
им? Всички знаем, че в администрацията няма истинска реформа и воля машината да 
заработи. Затова в този скандал всички – и гражданите, и чиновниците, са или възму-
тени, или обидени, или и двете. А администрацията е ключова в отношенията между 
гражданите и държавата им. Бонусите и заплахите не са начинът. Може да са начин да 
се купи подчиненост, мълчание за безобразията, да се насади страх, удобна норма 
„по-добре да не правим нищо, че кой знае къде можем да сбъркаме". Може да са 
повод за популистка употреба. Но не решават проблема. Кога за последно имаше пуб-
личен отчет как се изпълнява стратегията за реформа в администрацията? 

Много е важно доверието. Издигане на авторитета на държавните институции 
при спазване на принципа за раделяне на властите. Доверието в публичната админист-
рация трябва да бъде възстановено. В много страни доверието в държавната адми-
нистрация е разрушено поради неговата неефективност, безпомощност, бюрократич-
ност. Доверието в администрацията е фундаментален въпрос, когато “интелигент-
ната” държава трябва да изпълни сложните и деликатни задачи на бъдещето. Отноше-
нията между държавата и гражданите трябва да се градят върху взаимно доверие. 
Признаването и възприемането на факта, че гражданите са клиенти на държавната 
администрация, т.е. да не се третират като подчинени молители. Много важно усло-
вие затова е държавните служители да чувстват, че тяхната работа се оценява и 
приема положително от населението. 
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CRIMINAL CHARACTERISTICS OF INTENTIONAL CRIMES 

AGAINST THE RIGHT TO LIFE 
 

Cadet Stefan Velikov 

 
Abstract: The right of life is the most important human right which is proclaimed in row of 
normative acts. There are few intentional crimes which are directed against the right of life – 
murder, criminal abortion, solicitation and incitement to commit a suicide. Each one of 
these crimes has their features, which are object of the present report. 
 
Key words: right to life, crime, murder, criminal abortion, solicitation, incitement to commit 
a suicide. 
 
 

Предмет на настоящия доклад са престъпленията против правото на живот на 
гражданите. Правото на живот е най-ценното човешко право и поради това непра-
вомерните деяния спрямо него се третират от Наказателния кодекс (НК) като тежки 
престъпления. За приоритетността на наказателноправната регламентация на общест-
вените отношения, които възникват и се развиват, когато има незаконосъобразно по-
сегателство върху живота, съдим и от систематичното място на нормативната уредба. 
Тези обществени отношения са уредени в самото начало на Особената част от НК, 
веднага след Глава първа – „Престъпления против републиката”. 

За да се даде една цялостна картина на различните видове престъпления, които 
ще бъдат разгледани впоследствие в доклада, е необходимо да се направи обща харак-
теристика на няколко признака, очертаващи тези престъпления.  

На първо място, непосредствен обект на този вид престъпления са онези об-
ществени отношения, които осигуряват неприкосновеността на човешкия живот и без 
които човекът не може да съществува. Както знаем, в обекта на престъплението се 
включва като съставен елемент и неговия предмет. При този вид престъпления пред-
мет се явява живото човешко същетво от момента на неговото зачатие. 

На следващо място трябва да се държи сметка за обективната страна на тези 
деяния. От тази гледна точка престъпленията против живота имат следните особенос-
ти:  

● техен предмет е винаги жив човешки организъм; 
● въздействието върху обекта на престъплението определя характера на 

обществената опасност, като винаги става въпрос за резултатни застрашаващи или в 
по-често срещаните случаи увреждащи престъпления. 

Друга характерна особеност на тези престъпления е, че техен субект може да 
бъде поначало всяко наказателноотговорно лице, без да е необходимо определено ка-
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чество, а наличието на такова в някой случаи води до подвеждане на деянието под по-
тежконаказуем, квалифициран състав.  

По отношение на субективната страна на престъпленията против живота може 
да се отбележи, че те могат да бъдат осъществявани при абсолютно всяка форма на 
вината – умисъл, непредпазливост и техните разновидности.  

Като следваща характеристика може да  бъде отбелязана наказуемостта на тези 
престъпления. По правило те се наказват с едни от най-строгите наказания, предвиде-
ни в НК. Най-често това е лишаване от свобода, а като когато става дума за извърше-
но противозаконно посегателство върху живота на човек при квалифициращи обстоя-
телства, алтернативно са предвидени наказанията доживотен затвор или доживотен 
затвор без замяна.  

По отношение на престъпленията, които засягат правото на живот може да се 
направи сравнителна характеристика с престъпленията, които засягат здравето и слу-
чаите на злепоставяне, като при последните е налице единствено опасност за живота и 
здравето на лицата. Живота и здравето са тясно свързани и са основни елементи от 
биологическото съществуване на човешката личност, т.е. състоянието на организма е 
препоставка за самото съществуване на човека.  

Възможно е да се обособят различни видове престъпления в зависимост от 
различни критерии, които използва законодателят. Първият от тях е според характера 
на посегателството. Тук различаваме убийство, криминален аборт и престъпления, 
свързани със самоубийството. В зависимост от формата на вината при убийствата се 
различават умишлени и непредпазливи. На трето място, в зависимост от степента на 
обществена опасност съществуват престъпления по основните състави, по квалифи-
цирани и по привилегировани. В настоящия доклад ще бъдат разгледани престъпле-
нията против живота, като се следва видовото разграничение според характера на 
посегателството. 

 
1. Убийство 
Убийствата могат да бъдат, както беше отбелязано, умишлени или непредпаз-

ливи. Основният състав на умишленото убийството е даден в чл.115 НК, според който 
„Който умишлено умъртви другиго се наказва за убийство с лишаване от свобода от 
десет до двадесет години”[2].  

По отношение на обективната страна може да бъде посочено, че предмет на 
престъплението е пострадалият, който се обозначава с относителното местоимениe 
„другиго” и се има предвид всяка една човешка личност. Всяко едно престъпление 
има свое изпълнително деяние, което може да бъде действие, бездействие или съчета-
ние от тези две форми. Убийството е особен вид престъпление, при което няма изрич-
но посочване на вида на изпълнителното деяние, затова е възможно да се осъществи 
чрез действие или чрез бездействие. Последният случай ще е налице, когато в кон-
кретния случай деецът има задължение да предприеме действие, с което да предотвра-
ти смъртта, но той не го е направил. Това умъртвяване може да се осъществи под най-
различни начини, с най-различни средства, в съучастие или не и т.н., като именно ня-
кой специфични обстоятелства при извършването му ще бъдат предпоставка, за да се 
подведе конкретното деяниe към по-леконаказуем, респективно по-тежконаказуем 
състав, за които ще стане дума по-напред в изложението. Към обективните признаци 
можем да посочим още, че става дума за типично резултатно престъпление – настъпи-
ла биологична смърт на пострадалия, които резултат е изразен чрез термина 
„умъртви“. Задължително от обективна страна е необходимо да е налице причинна 
връзка между изпълнително деяние и настъпилите общественоопасни последици – 
смърт.  
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По отношение на субекта в чл.115 се има предвид общ субект, който може да 
бъде всяко наказателноотговорно лице. Деянието може да се осъществи в еднолично 
извършителство или съизвършителство по чл. 93 т. 12. Субективната страна на дея-
нието е изрично посочена – „умисъл”. To може да е извършено и при двете основи 
форми умисъл – пряк или евентуален, като и за двете форми е характерно, че интелек-
туалният момент у дееца е един и същ – съзнава общественоопасния характер на 
деянието и предвижда настъпването на последиците. Разликата е във волевия момент, 
където при прекия умисъл деецът иска, желае настъпването на тези общественоопас-
ни последици, докато при евентуалния деецът е безразличен към тях, примирил се е с 
възможността за тяхната поява, допуска ги. За съдържанието на умисъла може да се 
направи извод от насоката и силата на ударите, използваните средства, мястото на 
нараняването, интензивността на посегателството и всички други обстоятелства – 
обективни и субективни, които имат отношение.  

По правило съществуват обстоятелства, изключващи умисъла, изразяващи се в 
наличието на грешка у субекта на престъплението по отношение на обективни факти 
и несъмнено личността на жертвата е такъв. Характерно, обаче, в този случаи е, че 
умисълът няма да се изключи, тъй като е налице умъртвяване на жив човек, без зна-
чение кой е той. 

  
Квалифицирани състави на умишлените убийства 
В член 116 НК са нормативно установени случаите, в които деецът, извърши-

тел на умишлено убийство, следва да бъде наказан със значително по-тежко по вид 
или размер наказание – лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, дожи-
вотен затвор или доживотен затвор без замяна. Това са т. нар. квалифицирани състави 
на умишленото убийство, които съдържат както всички обективни и субективни приз-
наци нaосновния състав по чл.115, така и допълнителни признаци, които повишават 
степента на обществена опасност на деянието. В тази връзка квалифицираните убий-
ства могат да бъдат класифицирани в зависимост от характера на тези допълнителни 
признаци: 

 

1.1. Убийства при наличие на квалифициращи признаци относно обекта. 
Тук говорим за отнемане на човешки живот в следните хипотези, визирани 

отзаконодателя в чл.116: когато жертвата е длъжностно лице, представител на об-
ществеността, военно лице, включително от съюзна или приятелска държава или 
войска, лице, ползващо се с международна защита, съдия, прокурор, или следовател, 
както и лице от състава на МВР при или по повод изпълнение на службата си, баща, 
майка,  рожден син или дъщеря, бременна жена, малолетно лице или повече от едно 
лица. Във всяка една хипотеза общият елемент се изразява или в качество, което при-
тежава жертвата, и в определена връзка при някой от изброените качества и осъщест-
веното в това качество поведение, т.е. ще говорим за убийство по квалифициран със-
тав едва, когато изпълнителното деяние е осъществено срещу пострадалия при или по 
повод изпълнение на служебните си задължения. По отношение на убийствата с ква-
лифициращ признак относно обекта може да се отбележи, че е необходимо в умисъла 
на субекта на престъплението да се включва и обстоятелството, че е наясно, че жерт-
вата притежава съответно качество (бременна жена, малолетно лице, баща, майка, 
рожден син или дъщеря) или действа във връзка с това свое качество. 

 
1.2. Убийства при наличие на квалифициращи признаци относно обективната 

страна на деянието. 
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Придържайки се към нормативната уредба на този вид престъпления, законода-
телят посочва следните обективни признаци, свързани с фактически обстоятелства 
около деянието, а именно: когато жертвата се намира в безпомощно състояние, когато 
начинът или средствата, с които е извършено умъртвяването, са опасни за живота и за 
трети лица, когато е извършено по особено мъчителен начин или особена жестокост. 
Отново, разбира се, за да говорим за убийство, което да се подведе под дадения 
квалифициран състав, е необходимо умисълът на дееца да обхваща съзнаване, че 
жертвата е в безпомощно състояние или съзнаване, че деянието му е особено мъчи-
телно или жестоко за жертвата.  

Спорен момент e квалифицирането на дадено престъпление като такова срещу 
лице, намиращо се в безпомощно състояние. В съдебната практика е възприето мне-
нието, че едно лицето ще се счита, че е било в безпомощно състояние, ако това му 
състояние е било към момента на вземане на решение за извършване на престъпле-
нието и не е предизвикано то дееца.  

По отношение на престъпленията, извършени по начин или със средства, опас-
ни за мнозина, е характерно, че, за да се квалифицира едно деяние като такова пре-
стъпление е необходимо, освен умъртвяването на жертвата, да бъде създадена факти-
ческа опасност по отношение на трети лица, макар и тя да не се реализира в действи-
телност. 

 
1.3. Убийства при наличие на квалифициращи признаци относно субекта на 

деянието. 
Тази категория престъпления е регламентирана в чл.116 ал.1 т.2 НК, като 

според нея квалифицирано умишлено убийство ще е налице, когато изпълнителното 
деяние е осъществено от длъжностно лице, от представител на обществеността или 
полицейски орган при или по повод изпълнение на службата или функцията му. 
Умисълът при този вид престъпление включва отново изискване за съзнаване на 
квалифициращите признаци от страна на субекта на престъплението. В този случай е 
необходимо деецът да съзнава, че действа, че осъществява изпълнителното деяние по 
умъртвяване на жертвата в някое от изброените в чл. 116 ал.1 т.2 качества. 

 
1.4. Убийства при наличие на квалифициращи признаци отностно субектив-

ната страна. 
Тези случаи на отнемане на човешки живот са посочени в чл.116 ал.1 т.7 -10. 

Квалификацията им бива в зависимост от особеностите на умисъла, в зависимост от 
целите, които се преследват или подбудите на дееца.  

В тази връзка като квалифицирано убийство законодателят определя пред-
умишленото убийство. Тук решението за извършване на престъплението е взето на 
един по-ранен етап от осъществяване на изпълнителното деяние, т.е. деецът е разпо-
лагал с време след вземане на решението да обмисли всички важни и второстепенни 
въпроси по отношение на намисленото. Характерно също така е, че решението е взето 
без деецът да е повлиян от моментно специфично емоционално състояние, както е при 
афектния умисъл, взел е своето решение спокойно и хладнокръвно. Извод за наличие 
на предумисъл може да се направи при наличие на план за извършване на убийството, 
взети предварително мерки за неговото прикриване и всякакви други обективни 
обстоятелства, умишлено създадени или взети предвид от дееца, за да постигне целта 
си.  

На следващо място са предвидени хипотези, когато умишленото убийство се 
подчинява на дадени цели: корисна цел – когато деецът желае да получи за себе си 
или другиго имотна облага, с цел да бъде улеснено или прикрито друго престъпление, 
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когато жертвата е пречка за извършване на друго престъпление или когато чрез 
смъртта на другиго дадено престъпление ще остане неразкрито. Тук винаги говорим 
за наличие на пряк умисъл, тъй като убийството е елементи от постигането на крайна-
та цел на субекта на престъплението.  

Към този вид квалифицирани убийства се числят и някои в зависимост от под-
будите – хулигански, расистки или ксенофобски – чл. 116 ал.1 т. 11. Характерно за да-
дения вид престъпление е, че от обективна страна убийството винаги се предхожда от 
грубо нарушение на обществения ред, непристойно поведение и пренебрежение на 
морала – това, разбира се, е характеристика съотносима само към хулиганските под-
буди и не е задължителна пи расистките или ксенофобските подбуди. При последните 
наличието на защитен признак е причина да се извърши престъплението – напр. 
пострадалият е тъмнокож. Тук изпълнителното деяние може да се осъществи единст-
вено чрез активно действие от страна на субекта. Освен това, за да се подведе под 
този квалифициран състав едно престъпление е необходимо хулиганските подбуди да 
са реално налице и липсата на други мотиви не е достатъчна, за да се каже, че убийст-
вото е извършено по хулигански подбуди.  

В последната т.12 на чл.116 ал.1 като квалифицирани убийства са посочени и 
тези, представляващи опасен рецидив или осъществени от лице, извършило друго 
умишлено убийство по чл.116 или чл.115, за което няма постановена присъда. В 
разглежданата точка и двете хипотези се отнасят до множество престъпления, чийто 
субект е едно и също лице, като при първата субектът е осъждан с влязла в сила при-
съда за лишаване от свобода за друго престъпление, без значение дали това престъп-
ление е умишлено убийство или не. А при втората хипотеза е необходимо да са на-
лице две предпоставки: 1. Да има извършено друго убийство или опит за такова по чл. 
115 или чл. 116 и 2. Деецът да не е осъждан за това престъпление. 

 
Привилегировани (леконаказуеми) състави на умишлени убийства 
Подобно на квалифицираните състави и привилегированите такива съдържат 

абсолютно всички обективни и субективни признаци от основния състав на даден вид 
престъпление. Освен това те съдържат, както беше споменато, и допълнителни приз-
наци, които в случая намаляват степента на обществена опасност на деянието, което 
от своя страна води до това, че законодателят предвижда по-леко наказание в НК. 
Причината е преценката, че при тези обстоятелства степента на обществена опасност 
е по-ниска в сравнение с убийствата по основния състав. 

На първо място към тази група престъпления се числят убийствата, извършени 
в състояние на физиологичен афект – чл. 118 НК. Характерно тук е, че към момента 
на извършване на деянието деецът е в специфично емоционално състояние – силно 
раздразнение, което е предизвикано от провокиращо поведение на отсрещната страна, 
като това поведение може да бъде насилие, тежка обида, клевета или друго противо-
законно действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки 
последици. Възможно е също така субектът да е действал при фактическа грешка от-
носно характера на поведението на жертвата. В този случай се приема, че грешката се 
взема предвид само, ако се докаже, че виновният е извършил убийство, действайки с 
убеждението, че има реално посегателство от страна на жертвата и не е съзнавал или 
могъл да съзнава погрешността на своите представи.  

Следващият случай, в който деянието на извършителя на убийство ще се под-
веде под привилегирован състав, е, когато смъртта е причинена при превишаване пре-
делите на неизбежната отбрана – чл. 119 НК. Тук има няколко особености. От обек-
тивна страна е необходимо да е налице нападение от страна на бъдещата жертва, 
което е непосредствено и противоправно, и това нападение предизвиква съответното 
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отбранително деяние. Без да е налице нападението, което не е приключило, не може 
да се говори за неизбежна отбрана. Много важно е да се държи сметка за пределите на 
неизбежната отбрана и тук разглеждаме случая, когато това превишаване е довело до 
смъртен случай, което се явява особеност от обективната страна на убийството по чл. 
119. От субективна страна говорим за наличие на умисъл, т.е. необходимо е деецът да 
съзнава, че превишава пределите на неизбежната отбрана. Разбира се, в пълна сила 
важат и разпоредбите на чл.12 ал. 4, според който няма да се наказва лице, което при-
чини смърт в следствие превишаване пределите на неизбежната отбрана поради 
уплаха или смущение.  

В следващите два случая, в които отнемането на човешки живот е предвидено 
да се наказва по-леко, изпълнителното деяние по умъртвяването на жертвата е по 
време или непосредствено след раждането й – чл. 120 чл. 121 НК. В първата норма ос-
нованието на законодателя, довело до предвиждане на по-леко наказание за подобно 
деяние е особеното психическо състояние, в което се намира майката в момента на 
раждането и непосредствено след него. Субект на престъплението може да бъде един-
ствено майката, а от обективна страна във времево отношение деянието трябва да е 
извършено по време или непосредствено след раждането.  

По отношение на убийството по чл. 121 обективните особености, свързани с 
времето за осъществяване на изпълнително деяние съвпадат с тези по предходната 
разпоредба. Тук особен е предмета на престъплението – рожба с чудовищен вид. Су-
бект на престъплението може да бъде както майката, така и  бащата, а от субективна 
страна е необходимо мотивацията на деецът да идва от чудовищния вид на жертвата. 

 
2. Криминален аборт 
Криминалният аборт също представлява престъпление против правото на жи-

вот. По правило според нашата правна система е възможно да се прекъсне бремен-
ността, когато е със съгласието на бременната, от квалифициран лекар, в съответното 
лечебно заведение и при спазване на установените правила. Криминалният аборт 
представлява умъртвавяне на плода със съгласието на бременната, но извън акредити-
рано лечебно заведение или макар и в такова, при неспазванена медицинските стан-
дарти и правилата на добрата медицинска практика (чл. 126 НК).  

Обект са обществените отношения, осигуряващи неприкосновеността на чо-
вешкия живот – както на плода, така и на бременната, тъй като наред с умъртвяването 
на плода се застрашава и живота и здравето на бременната жена. От обективна страна 
са налице няколко особености. На първо място – специфичен предмет на посегател-
ство – „жизнеспособен човешки зародиш, независимо от неговата степен на разви-
тие”. На следващо място изпълнително деяние се изразява само в действие – противо-
законно умъртвяване чрез вътрешни абортативни или външни механични въздейст-
вия. От обективна страна също така криминалният аборт представлява резултатно 
престъпление, т.е. в състава на чл. 126 са предвидени последиците от престъплението – 
биологична смърт на човешкия плод. За да се квалифицира обаче дадено деяние като 
престъпление по чл. 126, е необходимо да са налице и други обективни признаци – 
съгласие на бременната, да е извършено извън акредитирано лечебно заведение или 
да са нарушени установените медицински правила.  

По отношение на субекта на криминалния аборт той може да е лице с висше 
медицинско образование.  

От субективна страна разглежданото престъпление е умишлено, най-често пряк 
умисъл, като той включва представа на дееца за бременността и че действията, които 
предприема, могат да доведат до умъртвяване на плода, че ще се осъществят извън 
съответното лечебно заведение и в нарушение на дадените правила. Възможно е 
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обаче престъплението да се извърши и с евентуален умисъл – когато направените 
манипулации имат друга цел, но се стига до негативния резултат по чл. 126. 

Относно наказуемостта за деянието е характерно, че бременната не носи никак-
ва наказателна отговорност въпреки, че е дала своето съгласие. Наказателната отго-
ворност се поема от лицето, осъществило съответните манипулации.  

Подобно на убийството, тук също са налице квалифициращи обстоятелства, 
поради които са предвидени по-тежки наказания. Такива са: лисна на висше меди-
цинско образование от лицето, осъществило криминалния аборт, това лице е умъртви-
ло плода на две или повече жени, което се квалифицира като еднородна реална съв-
купност, при повторност на деянието, както и причинената смърт и на бременната.  

 
3. Подпомагане, склоняване или довеждане другиго до самоубийство 

 

Подпомагането, склоняването и довеждането другиго до самоубийство е регла-
ментирано в чл. 127 НК.  

На първо място от обективна страна са налице няколко особености. Изпълни-
телното деяние на престъплението може да се осъществи единствено чрез действие и 
в чл. 127 ал .1 са посочени двете форми на това действие – подпомагане, изразяващо 
се в създаване на предпоставки, които да благоприятстват извършване на самоубийст-
вото, и склоняване, което се изразява в психическо въздействие върху предмета на 
престъплението, неговото мотивиране. Като друг обективен признак може да бъде по-
сочен фактът, че тук се говори за резултатно престъпление, т.е. след подпомагането и 
склоняването трябва да имаме налице самоубийство или опит за такова. Тук последи-
ците са съставомерни. Последния обективен признак е по отношение на качествата на 
жертвата на самоубийството. От систематичното тълкуване на алинея 2 на чл. 127 
следва да се направи извод, че това е наказателноотговорно лице – пълнолетно и 
вменяемо лице.  

Субект на това престъпление може да бъде всяко наказателноотговорно лице, а 
от субективна страна винаги говорим за умисъл - пряк или евентуален.  

Разбира се, отново са предвидени хипотези, в които подпомагането или склоня-
ването се разглеждат като по-тежки престъпления. Тези хипотези включват следните 
признаци: предмет на престъплението да е непълнолетно лице или да е лице, за което 
деецът знае, че не е способно да ръководи постъпките си или че не разбира свойст-
вото или значението на извършеното. 

Умишленото довеждане на жертвата до самоубийство, регламентирано в чл. 
127 ал. 3,  по своето естество също представлява престъпно мотивиране.  

От обективна страна една от характеристиките е, че жертвата трябва да се 
намира в „материална или друга зависимост” от дееца. т.е. деецът има възможност да 
въздейства върху живота на жертвата. На следващо място въздействието върху съзна-
нието на жертвата може да се осъществи по два начина – чрез жестоко отнасяне или 
системно унизяване на достойнството й.  

Довеждането на другиго до самоубийство е резултатно престъпление, тъй като 
са налице предвидени последици в правната норма – самоубийство или опит за такова.  

По отношение на формата на вината тя може да бъде както умисъл (евентуален, 
тъй като законът изисква деецът да е допускал поведението на пострадалия [1]), така 
и непредпазливост, която може да е самонадеяност или небрежност.  
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В своето изследване разглеждам специализираното модно издание Лада през 
призмата на западния модел VOGUE, който е приложен при множество eвропейски 
списания, включително френското ELLE, което използвам като мярка за сравнение. За 
целта проследявам накратко възникването на явлението „моден печат“ в световен ма-
щаб, както и развитието на Лада, сравнявайки го с модерния вид на лицензното изда-
ние ELLE България. Приликите и разликите са продукт на сравнение между броеве на 
двете списания – Лада и ELLE България (личен архив). Основните точки на сравнение 
ще бъдат – оформлението, рубриките и темите, разработвани в изданията. Информа-
ция за изданията, историята им и коментари за тях съм почерпила от Интернет за це-
лите на работата си. Основните точки на сравнение ще бъдат – оформлението, рубри-
ките и темите, разработвани в изданията. 

Да започнем с моделd VOGUE, както условно ще наричам формата на модните 
издания, който е широко разпространен в света. Всъщност името му идва от Амери-
канското издание, което се смята за първообраз и основоположник на специализира-
ния моден печат. Годината е 1892. До този момент лайфстайл списания и вестници 
поместват на страниците си новини и модни тенденции. Ориентираните към женската 
публика издания предлагат и притурки и каталози, в които има кройки, предложения 
и актуални тенденции. Ако разгледаме подобни журнали, ще открием, че те не по-
местват журналистически текстове, а само кратки уточнения, напътствия и комента-
ри, които да обясняват поместените снимки и рисунки. Основаната в Ню Йорк компа-
ния Конде-Наст първа започва издаването на списание VOGUE, с идеята да го 
превърне във водещо издание за мода (под мода разбираме не само облекло, а и из-
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куството и културата като едно цяло), където да се печатат професионални текстове, 
графики, скици и снимки. Близо петдесет години са нужни, за да се появи и ELLE, а 
именно списанието на Меката на модата. То се създава от Пиер Лазареф и съпругата 
му – Хелен Гордън в Париж. Днес ELLE е и най-продаваното модно списание в света, 
издавано в повече от 60 страни. 

 

 
 

Докато в Париж и Ню Йорк се развиват светски, луксозни издания, през годи-
ните на социализма у нас печатът търпи тежка цензура. Влиянието на западната кул-
тура се смята за изключително вредно и достъпът до нея е ограничен. Тези, които 
помнят времената, потвърждават „легендите” за това как докосването до световната 
литература става чрез руските книжарници и техните издания. И докато модата 
прогресира в Париж, Милано, Лондон и Ню Йорк, българските дами с въжделение 
очакват немските и руските журнали с кройки, за да ушият по техен модел нова рок-
ля, костюм...  

Това обаче се променя в края на 50-те години, когато на българския пазар се 
появява списание Лада, което носи духа на Запада, умело съчетан с партийните изиск-
вания и службата му в Министерствата на леката промишленост и търговията. По 
същото време излизат още две предимно дамски списания – Божур и Жената днес. Те 
обаче далеч не се конкурират, или поне така споделя дъщерята на дългогодишната 
главна редакторка Надя Ганчева – Вера Ганчева: “Божур беше най-слабото. Беше 
като списанията от Източна Германия – с кройки. Много практично. Що се отнася 
до Жената днес, беше и си остана едно могъщо списание, но много социално ориен-
тирано. Също имаше мода, но малко, и акцентът беше върху психологическите проб-
леми на жената. Лада беше по-елитарно, имаше за цел да прави висша мода на база-
та на художествените занаяти и традициите. Трите списания по-скоро се допълва-
ха.“ В другите издания на пазара поместваните текстове обобщават тенденциите, 
докато Лада има за цел, дори можем да наречем – жанр, изцяло интерпретирането на 
западните модни течения и диктуването имв Бълтария, но имайки пред вид особенос-
тите на българския бит и култура. Претенциите на редакцията се оправдават, но това е 
благодарение на един особено интересен факт – списанието разполага с богата биб-
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лиотека, съдържаща голяма част от броевете на списание Vogue. Наясно с оформле-
нието, дизайна и редакцията на съдържанието, списващите Лада успяват да пресъзда-
дат модела, който по това време е вече широко известен в Европа  и у нас.  

Всъщност това превръща Лада в своеобразно явление у нас. Първият брой из-
лиза през 1959 и списанието продължава да се издава до 1992 година. До 1971 година 
списанието излиза 4 пъти в годината с модни тенденции за всеки сезон, ала заради 
повишилия се интерес то се превръща в месечно издание. Същото развитие следват и 
западните издания, които с развитието на печатарството увеличават тиража и 
броевете си на година. Лада излиза и на руски и немски език, но едва 3-4 книжки в 
годината. Така тиражът на българското издание е 75 000 броя, на руското – 46 000, а 
на немското – 50 000 броя годишно, което прави доста внушителен за времето си 
брой. Издаването му на повече от един език е и опит за превръщането му в лицензно 
списание. Такива са повечето авторитетни издания в сферата на модата и искуството. 
Да популяризира името си отдвъд границите, както ELLE и VOGUE, Лада не успява, 
но фактът, че е купувана в чужбина, говори за качеството на печат и съдържание. 
Цената му варира между 0.80 лв в началото до 1 лв. през 80-те години.  

 

 
 

Форматът на Лада е голям – 33 на 24 см. Обикновено то съдържа 40 страници, 
плюс приложение от 16 или 24 страници, което е също особено модерно само по себе 
си. Корицата на изданието е гланцирана и представлява фотография на дама в моден 
за сезона тоалет. Позата е в анфас, полуанфас, което е типично и за модерните модни 
издания – подобни фотографии наблюдаваме и на корицата на ELLE днес. Тази поза е 
най-подходяща за представяне на линията, архитектурата и формата на дрехата. 
Точката на фокус е върху излъчването на модела, или в днешно време – известната 
личност, гримът и аксесоарите са в синхрон с облеклото и сезона.  

Но именно личността на корицата се оказва и основата разлика между тогаваш-
ното издание и днешните лицензни такива. Днес, образите, които списанията предста-
вят, са вече известни. Но това с дължи най-вече на глобализацията. По време на изда-
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ването на Лада, фотографии на известни личности от Запада не са били позволявани 
от цензурата, а моделите са били наше производство (дело на ЦНСМ – Център за нови 
стоки и мода) и, съответно, представяни от наши манекени. 

На корицата е разположено и логото, което е изчистено, със заоблен, контурен 
шрифт, който отговаря на стилната линия на самото списание. През годините то е 
плаващо за Лада. Тук откриваме разликата с установените марки, които изискват 
статичност на логото и извеждане на основните теми от броя на корицата – тяхната 
запазена марка. Лада от своя страна мени разположението на логото и помества един-
ствено броя  и годината, а някъде по краищата на корицата – и подзаглавието. Друг 
текст не се отпечатва на корицата до 80-те години. Това е лесно обяснимо с недораз-
витата технология тогава, която позволява днес компютърна предпечатна обработка и 
следователно – по-високо качество на кадрите. 

Обикновено първите страници на Лада са посветени на рубриката „Мода на 
месеца”, където са представени фотографии на модели в актуално за сезона облекло. 
Подобна рубрика е типична за модела VOGUE. Те са придружени от бележки относно 
особеностите на тенденциите. По страниците на основното книжно тяло се намират и 
интервюта; статии на тема мода (българска и световна) и светски събития; интериор-
ни съвети; разказ, който често е преводен, както и материали от чуждата преса, което 
се дължи на богатата колекция от броеве на чуждите Vogue, Harper’s Bazaar, Depeche 
Mode, Burda. Шрифтът на книжката е дребен и текстът е придружен от много снимки.  

Приложението, което всеки месец излиза, прикрепено в средата на книжката, 
съдържа задължителната рубрика „Нашата поща”, както и множество рецепти; съвети 
за красота и здраве; статии за хранителни продукти; „наръчници” за правилно 
отглеждане на децата и поддържане на хармонията в семейството; интериорни съвети; 
кройки и модели; месечните празници и обичаи; забавни страници; разкази и други 
полезни материали. Понякога се отпечатват и рекламни композиции, свързани с 
леката промишленост у нас. Това е и първата поява на рекламни страници в списа-
нията у нас. Днес, разбира се, по-голямата част от ELLE България и останалите изда-
ния, следващи VOGUE модела, е отделена на рекламни фотографии и композиции. 
Тогава, обаче, това е било нетрадиционно за пазара ни. 

Що се отнася до съдържанието, отпечатват се съвети за красота, интериор, 
облекло, както и културни материали, които нерядко са преводни. Въпреки смелостта 
и силното влияние на Запада, Лада все пак се издава в социалистическа България и е 
длъжна да следва някои препоръки, що се отнася до съдържанието си. Публикуват се 
материали за възпитание на децата, което отсъства в Модното списание като жанров 
образец, както и традиционни съвети за домакинството, които също са чужди на 
VOGUE модела.  

Най-дълго време  главен редактор на Лада е Надя Ганчева (от 1971 до 1984 го-
дина, когато тя  умира). Нейна последователка е Калина Ковачева, но именно 
периодът на Ганчева се смята за апогей на изданието. По нейно време сътрудничат и 
фотографите С. Чемширова, Й. Йорданов, Е. Паскалева, но списанието получава и фо-
тоси от Скандинавия, Германия, Русия... Едно от постиженията на Ганчева е именно 
постигането на единна, интелектуална и с развит вкус среда в редколегията. Запад-
ният привкус, луксозната визия и качествените текстове отреждат списание Лада да 
остане едно от най-четените и най-добрите издания в България.  

За съжаление, след промените, с бързото изчезване на модната индустрия като 
фактор в България, списанието престава да съществува, преструктурирането му се 
оказва невъзможно. Така промяната в политическия живот отприщва промени в кул-
турния живот, във вкуса на хората. Достъпът до чуждите издания става предпоставка 
за създаването на лицензни такива у нас. Днес познаваме повечето големи заглавия от 
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Западния свят – ELLE, Harper’s Bazaar и т.н. Освен всичко, маркетинговата устойчи-
вост, достъпът до преводни материали и авторски фотографии, които са част от 
библиотеката на лицензните издания, ги правят по-стабилни на пазара. Но те, както и 
изцяло българските лейбъли, следват модела VOGUE и го прилагат в оформлението и 
съдържанието си. 

Краткият опит за преиздаване на Лада през 2010 година претърпява неуспех 
именно поради това, че са се установили авторитетни марки и имена, които е трудно 
да бъдат преборени от архаизираната слава на едно остаряло издание. Въпреки това, 
Лада се превръща в легенда заради журналистическото и редакторското майсторство 
и мениджърските способности на Надя Ганчева. Освен всичко друго, трябва да спо-
менем приносът към развитието на този тип специализиран печат. Именно 
поставеното начало и еталон за работа правят редакциите на лицензните издания днес 
толкова успешни. Лада влива свежест в културния живот, като представя тенденции и 
течения, които отвъд границите ни, са вече популярни и у нас. Освен това включва в 
съдържанието си чужди фотографии и преводни материали. Ако приемем, че дизайне-
рите, рамо до рамо с модните реактори, диктуват тенденциите в изкуството и облек-
лото, то Лада прокарва път на новото облекло, модерните жени, културата и изкуство-
то. Днес у нас се издават предимно лицензни списания, но съществуват и български 
заглавия. Лада остава като образец и връх в жанра не само сравнявайки я с модерните 
издания, но и срещайки се с хората, живели с нея.  
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. 

НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА  
НА РАБОТАТА 

 
Пламен Асенов Данев, спец. „ППООР”, 3 курс  

Академия на МВР 
 

MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES. TENDENCY  
FOR IMPROVING ORGANIZATION AND WORK 

 
Plamen Asenov Danev 

 
 

Abstract: Each organization for complete success needs resources. It doesn’t meter what 
they are – human resources, material resources or financial resources – all of them are 
important for correctly existing. One of them – human resource is taking the lead – in each 
organization or system people are doing all important actions – work, control, analyzing 
information and etc. executive management is a system of principles, methods, devices , 
rules, procedures, plans and programs which can be used for reaching the aims in the 
organization or the system. 

 
Key words: Human resources, executive management, principles, method, rules, strategy of 
the management, work separation, aims, temporary management, strategically management, 
work measurement. 

 
 

Значение на човешките ресурси 
 

Всяка една организация за постигане на своите цели използва различни ресур-
си. Било то финансов, материален или човешки,  всеки един ресурс заема важно място 
в организацията и нуждата от всички ресурси е очевидна. Основен ресурс за всяка ед-
на организация, в който и да е модел на управление, си остават хората. 

Човешките ресурси са хората в организацията, които в зависимост от своята 
професионална квалификация и индивидуални особености допринасят за постигане 
на поставените цели и задачи. 

Човешкият ресурс е най-бързо изменящия се, тъй като върху него оказват 
влияние както вътрешни така и външни фактори. Този вид ресурс се явява и най-труд-
но управляемия ресурс. При неговото управление не може да се използват едни и съ-
щи методи. Той предполага една постоянно развиваща се, усложняваща се и обогатя-
ваща се форма на управление. 

Човешкият ресурс е най-трудно управляемия ресурс. Всеки един служител има 
собствени цели, задачи, интереси, осъществява индивидуално поведение, което доста 
се различава от очакванията на ръководителя. Това означава, че ръководителят непре-
къснато трябва да изучава поведението на своите служители и да внася навременни 
корекции в модела на управление.  

Човешкият ресурс е основния фактор за развитието и усъвършенстването на 
всяка една организация. От качеството и възможността му да реализира своите въз-
можности и способности зависи ефективното представяне и просперитета на органи-
зацията. 
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Същност на понятието „Управление на човешките ресурси” 
Управлението на човешките ресурси е процес на планиране, организиране, 

мотивиране и контрол на дейността на хората, който цели постигане на поставените 
цели и задачи пред организацията. 

Като дейност управлението на човешките ресурси включва в себе си един 
голям набор от правила, норми, принципи, изисквания, процедури, стандарти, които 
трябва да се спазват и осъществяват, за да може да се създаде една ефективна органи-
зация на работа, целяща реализирането на ясно очертани цели и задачи. 

Управлението на човешките ресурси е сложна дейност, върху която оказват 
влияние външни и вътрешни фактори.Под външни фактори разбираме модела за уп-
равление на икономиката, държавната политика в областта на човешките ресурси, 
глобализацията на икономиката, състоянието на националния трудов пазар, демо-
графските тенденции, формата на собственост и др. Вътрешни фактори за организа-
цията можем да определим размера на организацията, финансовото състояние, йерар-
хичната структура и др. При управлението на човешките ресурси се реализират отно-
шения и дейности между ръководители и служители. Управление трябва да има на 
всяко едно ниво в организацията. Това е гаранция за своевременното намиране и 
реагиране на възникналите проблеми на място. 

 
Управлението може да се дефинира още и като целенасочен начин за въз-

действие върху поведението на някаква организация за достигане на предварително 
поставени цели. Може да се обобщи, че управлението на човешките ресурси може да 
се определи като система от принципи, методи, средства, правни норми, правила, 
критерии, изисквания, стандарти, процедури, планове и програми за формиране и 
използване на човешките ресурси в организацията в съответствие с нейните непосред-
ствени интереси и стратегически цели. 

 
Принципи на управлението 
 

•  човешките ресурси са най-важните активи; 
•  управлението на човешките ресурси е философията на мениджмънта; 
•  управлението на човешките ресурси може да се определи като система от 

принципи, методи, процедури по формирането, използването на човешките ресурси в 
полицейските служби в съответствие с поставените цели. 

 
Видове управление на човешките ресурси. Елементи  
 
Управлението на човешките ресурси, в зависимост от периода, за който се взе-

мат решенията, може да се разглежда като управление в краткосрочен, в средносрочен 
и в дългосрочен план. 

Обикновено управлението на човешките ресурси в краткосрочен и средносро-
чен план се възприема като оперативно управление, а управлението на човешките ре-
сурси в дългосрочен план- като стратегическо управление. 

За разграничаване на стратегическото от оперативното управление на човешки-
те ресурси често се използва и друг критерий – равнището, на което се вземат реше-
ния за управление на заетите в трудовия процес. Счита се, че управлението на човеш-
ките ресурси се осъществява от високо стоящите ръководители на организацията, 
подпомагани от специалистите по управлението на човешките ресурси, а оперативно-
то управление се свързва с функциите на линейните ръководители в организацията. 
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Като се има предвид това, стратегическото управление на човешките ресурси е 
дейност на високо стоящите ръководители на организацията по управлението на ли-
цата, заети в трудовия процес, насочена към разработването и реализирането на дъл-
госрочна стратегия на организацията в тази област, а така също и към разработването 
и осъществяването на функционалните стратегии, които са необходими за постигане 
на дългосрочните цели на организацията. 

 
Елементите на системата за човешките ресурси са всички дейности, които 

трябва да се осъществяват в нейните рамки: 
 

1. Планиране на необходимост от човешки ресурси; 
2. Анализ и проектиране на длъжностите; 
3. Подбор на персонала; 
4. Обучение и развитие на персонала; 
5. Усъвършенстване на трудовите отношения; 
6. Осигуряване на условия за труд; 
7. Заплащане на труда; 
8. Оценяване на персонала. 

 
 
Основни насоки за усъвършенстване на труда 
 

Разделение на труда – обособяване на различни дейности и операции в отделни 
звена с цел специализация на служителите и повишаване ефикасността на труда им. 
Разделението бива: функционално – разделяне на функциите на управление между 
различните звена на едно и също ниво. Всяко звено изпълнява само онези функции, 
които са му възложили с длъжностната характеристика. Изпълняването на други 
функции допълнително затруднява и забавя дейността на съответното звено. Това е 
възможно да доведе до частично неизпълнение на основните функции, което респек-
тивно ще се отрази върху нормалното функциониране на системата; технологично – 
то изисква за всяка задача да се определят процедурите за изпълнение и спазване на 
необходимата последователност; квалификационно – налага се от участието на служи-
тели с различни знания, опит и умения. Поставените цели и задачи пред определен 
служител трябва да отговарят на квалификацията на съответния служител. Нежела-
телно е да се поставят цели за изпълнение пред служители, които нямат съответната 
квалификация;  

Коопериране на труда – представлява обединяване дейността на служителите 
от различни направления на дейност за обслужване на определена територия, органи-
зация на работното място и създаване условия на труд, създаване на рационален ре-
жим на труд и почивка, добър психологически климат на работа. 

Нормиране на труда – определяне размера на труда за изпълнение на определен 
вид дейност . Норма за време – необходимото време за определяне изпълнението на 
определен вид дейност. Норма за изработка – обема дейност, която трябва да се из-
пълни за единица време от един или група служители. Норма за обслужване – осно-
вява се горепосочените 2 норми и се изчислява щатната численост на състава. Норма 
на управляемост – възможностите на ръководител да ръководи определен брой 
служители. Норма за съотношение – относителния дял на специалистите с различна 
квалификация в общата численост. 
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Ръководителят в системата на полицията е длъжностно лице, на което са въз-
ложени функции по вземане на решения, организиране, регулиране, координиране, 
отчитане и контролиране дейността на звеното от подчинените служители и на своята 
дейност. За организация работата на ръководителите важат всички направления за 
усъвършенстване на изпълнителския състав. 

 
I направление – осъзнаване потребността от усъвършенстване на собствения 

труд; 
II направление – степенуване на приоритетните задачи – според Питър Дракър 

90 % от успеха при решаването на поставените задачи зависи от правилното опре-
деляне на приоритетите, а ръководителите в световен мащаб отделят за тази цел само 
10 % от работното си време; 

III направление – делегиране на правомощия – част от правомощията на 
ръководния състав се предоставя на изпълнителския състав – > всеки ръководител 
трябва да анализира своите права и задължения и да следи кои са с приоритет и да ги 
предостави на сътрудниците си, като правилно разпредели задачите за изпълнение. 
Делегирането следва да стане с писмена заповед и да бъде вписано в длъжностната 
характеристика; 

IV направление – рационално разпределение на работното време;  
V направление – да се разкрият резервите за икономия на време, увеличаване 

на резултатите от работата и да се набележат мероприятия за подобряване на орга-
низацията на труда. 
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СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ МОТИВАЦИЯТА  

НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ЛЕКЦИОННИ 
ЗАНЯТИЯ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Ани Боянова Ангелова 
ІІ курс, спец. „Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите” 

ВУ „Колеж по телекомуникациите и пощите” – София,  
 
 

Резюме: В доклада се изследва мотивацията на студентите от ВУ „Колеж по теле-
комуникации и пощи” – София. Използвана е анкетна карта за проучване мнението 
на студентите относно посещаемостта на учебните занятия. На базата на полу-
чените резултати е направено предложение за повишаване на студентите за при-
съствие на лекционни занятия. 

 
Ключови думи: мотивация, посещаемост на лекционни занятия, качество на подго-
товката, анкетно проучване, статистически анализ. 

 
 

Уводни бележки 
Във всички развити страни значителна част от младите хора завършват висши 

училища като старт за ефективна и престижна професионална реализация и личен 
просперитет. По тази причина висшето образование играе съществена роля в со-
циално-икономическото развитие тези страни. Само по себе то е самостоятелен сек-
тор със значима роля, защото е източник на високо квалифицирана работна сила, 
остро необходима за иновирането на останалите стопански сектори. Обикновено то се 
придобива във висши училища – университети, специализирани висши училища и ко-
лежи. Завършва с присъждане на диплома за съответна образователно-квалификаци-
онна степен по съответна специалност от нормативно определено професионална 
направление и научна област [1]. Висшето образование има социално-икономическо 
влияние не само върху трудовите пазари, но и върху производствения процес като 
източник на иновации и нови технологии. 

 

В ХХІ век ценностите на новото поколение имат своя специфика. За това им е 
необходима мотивация, за посещаване на лекционни занятия. По начина на живот, 
наложен от прехода към пазарна ориентация на икономиката в нашата страна и интен-
зивният начин на живот не допринасят много за стимулиране високо качество на 
подготовката. 

 
С развитието на информационните технологии процесът обучението също се 

изменя с бързи темпове – традиционните класно-урочни форми губят актуалност и 
дават път на дидактически иновации – студентите вече не така активно „разлистват” 
учебници, а предимно използват Internet търсачки за да се сдобият (като масово 
правило) с минимално необходими материали за достатъчна подготовка за апробира-
не на изпитните процедури. И ако нормативно не е задължителен подписа на титуляра 
на дисциплината студентите масово не посещават лекционните занятия. А те са им от 
голяма полза за качествена подготовка и за пълноценно провеждане на изпитните 
процедури. Следователно присъствието на студентите на лекционните занятия е ва-
жен фактор за постигане на висококачествена подготовка, необходима за постигане на 
професионална и лична реализация. Нагласите и очакванията на студентите към вис-
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шето образование и необходимостта от дидактическа мотивация налагат ново преос-
мисляне в тази област. Цел на настоящата разработка е да се проучи мнението на сту-
дентите относно тяхната мотивация за присъствие на лекционни занятия в редовна 
форма на обучение и да се набележат препоръки за нейното повишаване и устойчиво 
поддържане. Във Висшето училище „Колеж по телекомуникациите и пощите” – 
София образованието се характеризира с високи изисквания към формирането на зна-
ния, умения и професионални нагласи. И значителна част от преподавателския състав 
отделя сериозно внимание на мотивационните фактори в процеса на реализация на 
процеса на обучение. 

Както е известно от психолого-дидактическа гледна точка мотивацията е 
процес на подтикване на себе си и на други към дейности, които водят към достигане 
на лични цели и на общи цели на организацията [2]. Тя може да се анализира и като 
осъзнато средство за удовлетворение на някакви потребности [2]. Комплексният ха-
рактер на мотивацията се обуславя от факта, че хората съществено се различават по 
характер, личностни черти и съществува огромно количество разнообразни и конкрет-
ни човешки потребности. Поради това те си определят различни цели и избират раз-
лични типове поведение за тяхното достигане. Мотивацията може да се разглежда и 
като атитюд (нагласа). Атитюдът е склонност, отношение към нещо или някой, т. е. тя 
е нагласа за определено поведение. Поради това в психологията като синоним се из-
ползва понятието "нагласа" – относително устойчива първична вътрешна насоченост 
или предразположение на човека към определен тип реагиране, която определя дейст-
вията и преживяванията му [3]. Двете понятия сами по себе си са различни, но връз-
ката между тях е силна – и двете понятия водят индивида до постигане на крайната му 
цел. 

От изложеното следва, че обективно-субективната същност на мотивацията я 
определя като важен фактор, определящ поведението на личността за постигани на 
поставени цели. Този фактор органично обединява социалното, психологическото, 
физиологичното и соматичното в специфичната същност на индивида. Това е особено 
ярко откроено при студентите в условията на провеждане на редовен учебен процес. 
Това следва да се отчетe от преподавателите. Те трябва да имат солидни познания не 
само по учебната дисциплина, която преподават, но и методическа (педагогическа) 
подготовка. 

Педагогика1 е социална наука, предмет на която е същността, закономернос-
тите, тенденциите и перспективите в развитието на педагогическия процес. Педагоги-
ческата дейност се свързва с понятието мъдрост и е неразделна част от развитието на 
съвременната цивилизация [3]. Тя е наука за възпитанието, обучението и образова-
нието на младите хора, и представлява система от научни познания, организирани и 
проверени в практиката за реализация на учебно-възпитателната дейност. Възпита-
нието продължава не само в къщи, в началното училище, в гимназията, но и в универ-
ситетите, където се развива потенциала на индивида, начина на държание и говор и 
др., необходими след завършването за по добра реализация в професионален и в ли-
чен аспект. 

В контекста на учене цял живот2 се използва термина андрогогия – еквивален-
тен на педагогиката, но при възрастни. Научните й принципи са необходими не само 
при провеждане не само в лекционни занятия, но и в изпитните процедури. Препода-

                                                            

1 На гръцки: παιδαγογια буквално означава „дете-ръководство“ или ръководство на детско 
развитие 
2 На английски: Life-long learning 
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вателят не е само представител на знанието, а ръководител на възпитателния процес и 
съизследовател в учебно изследователската работа. Той подпомага за формиране на 
собствени идеи у студента, мнения и изводи. 

 
Във висшето училище атмосферата се определя от академичната етика. Според 

нейните принципи студентите следва да уважават лектора си не само като личност, а 
като представител на знанието. Той може да не е приятен като човек, но влезе ли в 
аудиторията всички са длъжни да уважават авторитета и знанията, които той формира 
у студентите, опита му при тяхното приложение. Точно тук важна роля има мотива-
цията на студентите. Самият лектор трябва да покаже, че мнението и присъствието на 
студентите са изключително важни фактори за развитието на дисциплина. С други 
думи той трябва да установи непосредствен контакт със студентите за да ги направи 
съпричастни, да ги мотивира да присъстват на лекционните занятия като говори на 
достъпен език – така, че студентите да разбират за какво иде реч. Ето така следва да 
ни обучават – да знаем, да можем, да сме най-добре подготвени в сферата на спе-
циалността, да сме конкурентоспособни пред колегите от другите развити страни. 

 
Ефективни принципи и методи на обучение, стимулиращи мотивацията 
Необходимостта от решаване на произволни по сложност житейски проблеми е 

заложена още в най-ранна детска възраст. На логико-интуитивно равнище тя помага в 
житейски ситуации. В средното образование се полагат основи на методи за целенасо-
чено обучение, които в най-висока степен се доразвиват едва във висшето училище. 
Като най-ефективни традиционно са се наложили дидактическият метод, принципът 
на обяснението, учение чрез преживяване (опит), активно учене, проблемноориенти-
рано обучение, обучение чрез проучване / изследване. 

 
Учене чрез личен опит (аперцепция) е метод за целенасочена промяна в 

поведението на индивида вследствие на практическо прилагане на изводи, направени 
от анализа на собствения си личен опит. Познанието се формира чрез негови адекват-
ни трансформации. Такъв вид обучение има място тогава, когато даден индивид 
разсъждава върху знанията, прави критичен анализ, отсява полезното и важното и 
впоследствие прилага в друга ситуация това, което е научил. Този метод силно се раз-
личава от традиционните, при които превес има познанието спрямо опита [3]. 

 
Дидактическият метод3 е обоснован учебен метод, който последователно 

следва научен подход или образователен стил за въвличане (завладяване) и привлича-
не вниманието на обучаемите към учебното съдържание. Дидактиката може да бъде 
разглеждана като отворено учене, при което студентите самостоятелно овладяват те-
матики, които силно ги интересуват [3]. 

 
Принципът на развитието определя необходимостта от смяна на парадигми-

те4 за възпитание, обучение и образование като функции за формиране на подготовка 
и развитие в определен възрастов период, а напоследък и през целия живот [3]. 

                                                            

3 На гръцки: didáskein — уча, обучавам, преподавам, учителствам; наука за преподаване, 
обучаване, учителстване 
4 На гръцки: paradeigma — модел; събирателно обозначение на комплекс от нагласи, ценности, 
процедури, методи, начини за решаване на проблеми, принципи, изводи и обобщения, които са 
признати, общоприети, представителни и стават основа на дадена традиция за определено 
време. 
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Принцип на обяснението е основен принцип на всяка наука – налага изисква-
не да се разкриват различни същности в различна дълбочина на определени явления и 
области чрез система от методи, форми и етапи на научни изследвания. Обяснението 
е логическа процедура, чрез която се разкриват съществени свойства, признаци, отно-
шения, връзки, взаимодействия, елементи, компоненти, вътрешни структури [3]. 

 
Активното учене5 е метод на усвояване на знания, чрез извършване и осмисля-

не на дадена дейност. Фокусира върху проучване на извършени действия, а знанието 
се придобива като резултат, който се очаква да доведе до подобряване на уменията и 
постиженията [3]. Процес е, при който участниците изучават собствените си дейности 
и опит с цел подобряване на своите постижения. Извършва се в малки групи често 
под форма на ролеви игри. Този метод е в контраст с традиционното учене, което се 
съсредоточава върху пасивно представяне на знания и умения. 

 
Проблемноориентирано обучение6 или още като проблемно-базирано обуче-

ние, е тип центрирана към студента педагогика, при която студентите учат за даден 
въпрос, тема в контекста на комплексни, многостранни и реални проблеми. При това 
се осигуряват различни източници на информация, насоки и инструкции към обучае-
мите, така че те да овладеят знания и да развият умения за самостоятелно анализиране 
и решаване на проблеми. В центъра на всички учебни дейности при този метод е по-
ставеният проблем [3]. 

 
Обучение чрез проучване / изследване7 е процес на обучение, в чиято среда, 

обучаемите са въвлечени в дейности, стимулиращи да задават въпроси, да провеждат 
проучване, да решават казуси и по този начин да достигнат до определени изводи за 
заобикалящия ги свят. Проучването като компонента в процеса на обучение, включва 
изследване на реалния свят, предизвиквайки задаване на въпроси и правене на 
„открития” по пътя на търсене на нови схващания. Процесът на изследване първона-
чално се ръководи предимно от любопитство, впоследствие от интереси или от жела-
ние да се разбере дадено наблюдение или да реши проблем [3]. 

 
Постановка на проучването 
Висшето училище „Колеж по телекомуникациите и пощите” – София е едно от 

най-добрите места за получаване голяма квалификация и умения на своите възпитани-
ци. Причината е, че не се разхвърля в много специалности (направления), а те са само 
две. Първата е техническа специалност, а втората е административно управление. Ад-
министративното управление няма специфична специфика в този вид. Администра-
тивното управление по принцип е феминизирана специалност, т. е. изучават я предим-
но жени, но напоследък се отчита ръст в желанието да я изучават и много мъже. Също 
така се и разглежда обратното при техническата специалност все повече жени желаят 
да я изучават. Класификацията мъже – жени е вече доста остаряло виждане, в днешно 
време обществото не се дели на по-силен и по-слаб пол, тъй като стана ясно че слаб 
пол няма и това разделение в обществото вече почти не се наблюдава. 

Направено бе проучване на студентите относно тяхната мотивация за присъст-
вието им на лекционни занятия. Разпространен бе анкетен лист, в който всеки добро-
волно пожела да попълни анонимно в специалността „Мениджмънт и информатика в 

                                                            

5 На английски: Action learning 
6 На английски: Problem-based learning 
7 На английски: Inquiry-based learning 
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телекомуникациите и пощите” във втори курс, редовно обучение. Тази специалност е 
предлагана единствено във ВУ „Колеж по телекомуникациите и пощите” – София на 
територията на Република България. Колежа има и Европейска система за натрупване 
и трансфер на кредити: Кредита – отразява часовете работа на студентите през семес-
търа. Един кредит е равен на 30 часа работа (лекции, упражнения, подготовка), три-
десет кредита е равен на деветстотин часа натовареност за един семестър, шестдесет 
кредита са равни на хиляда и осемстотин кредита натовареност за година (академич-
на), двеста и четиридесет кредита са равни на натовареност като за четири години. 
Формите на обучение са редовна, задочна, вечерна и дистанционна [4]. 

 
Статистически анализ на резултатите от проучването 
В табл. 1 са изложени обработените данни от анкетния лист. 

 

Таблица 1 

въп-
рос 

дисцип-
лини а б в г 

с повече 
от един 
отг. 

не 
отгово-
рил 

  

1 в.   6 24 1 1    
2в.   26 7      
3в.   2 21 7  1 1  
4в.   32       
5в.   32       
6в.   да по-

скоро 
да 

не по- 
скоро 
не 

не мога 
да  

преценя 

друго не  
отго-
ворил 

 инфор-
матика 1 13 6 2 3 7   

  инфор-
матика 2 11 5 2 3 8  3 

  
прилож-
на ста-
тистика 

17 6 3  4  2 

  
основи 
на управ-
лението 

1 2 5 1 8 2 4 

  sum 42 19 12 7 27 2 9 
7в.   жела-

ние 
инте-
рес 

авто-
ритет 

друго не 
отговорил 

с повече 
от един 
отг. 

 

 инфор-
матика 1 8 11 7 3  3  

  инфор-
матика 2 6 13 7 3 1 2  

  приложна 
статистика 10 9 6 3 1 3  

  
основи 
на управ-
лението 

6 12 5 3 1 2  

  sum 30 45 25 12 3 10  
 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                              БСУ - Годишник, Том ХХVI, 2012 
 

 163

След обработката на данните от анкетата стана ясно, че на фиг. 1 на първия 
въпрос шест студента са отговорили с „много добро”, а двадесет и четири студента са 
отговорили с „приемлив”, един студент с „неподходящ като време” и един студент с 
„друго”. На въпроса дали „студентите посещават лекционни занятия” двадесет и шест 
студента са отговорели с „да”, а само седем с „не”. На въпроса „какъв е средния Ви 
успех до момента” най-много са отговорили двадесет и един студента с „добър (4) С”, 
само седем с „много добър” и двама са с успех „среден” има и един студент който е 
посочил повече от един отговор, а друг не е отговорил. На четвърти и пети въпрос 
всички са отговорили, че присъстват на семинарни, лабораторни и практически 
занятия, тъй като в правилника на КТП ясно е записано, че студентите нямат право да 
отсъстват от упражнения освен на семинарни там са позволени максимум две 
отсъствия. 

 

На въпроса „обективна ли бяха оценени знанията Ви” по изброените дисцип-
лини (информатика 1, информатика 2, приложна статистика и основи на управле-
нието). За четирите предмета с „да” са отговорили 100%, с отговор „по-скоро да” 
45,23%, с „не” 28,57%, с отговор „по скоро не” 16,66%, с отговор „не мога да пре-
ценя” 64,28%, 4,76% са отговорили „друго” и не са отговорили 21,42%. На въпроса 
„посочете основните причини за присъствие на лекции”, най-много са отговорили, че 
имат интерес към дисциплината с 107%, на второ място с 71,42% са отговорили, че 
имат „желание за по-висока оценка”, 59,52% са отговорили заради „авторитета на 
лектора”, с 28,57% са отговорили „друго”, 7,14% са отговорили с няколко отговора 
(пр. желание за по висока оценка и авторитет на преподавателя) и 23,80% не са отго-
ворили. След обработените данни стана ясно, че десет студента не са попълнили ан-
кетния лист. От друга страна студентите посещават лекции не защото искат по висока 
оценка, а заради интересът към дисциплината, който лекторът се старае да задържи в 
студентите си. 

 

присъствие на лекции и упражнения
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На фиг. 1 с графика е изобразено присъствието на студентите и тяхната 
удовлетвореност от седмичния разпис. Седмичния разпис е направен под формата на 
диаграмата на Гант (процеси или действия протичащи последователно във времето. 
При изработването на разписа служителите се съобразяват със следните ограничения: 
да не съвпадат едновременно две различни занятия в една и съща зала, да няма вре-
мева пролука между часовете на студентите, съобразяват се с времето на лекторите и 
асистентите, при провеждане на практически занятия да няма препокриване на залите 
и т. н. Ресурсите, които са вложени са време, място, човешки ресурс. Той (разписа) е 
направен така, че максимално да освободи времето на студентите, тъй като ръковод-
ството знае, че в създадената ситуация на „финансова криза” студентите са принудени 
да се издържат сами. Както се вижда студентите присъстват най-вече на упражне-
нията. 

 

оценки от изпитните процедури
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Фиг. 2 

 
На фиг. 2 се разглеждат оценките от изпитните процедури. Най-голям процент 

едни и същи оценки се вижда, че са четворките, едва двама човека имат среден и само 
седем студента имат много добър. За информатика 1 се наблюдава, че оценките 
започват с рязък скок на тройките 13% и драстичен спад при четворките 6%, също 
така се наблюдава 2% повишение при петиците следвано с 2% увеличение на отлич-
ните оценки, очаква се повишаване ръста на всички оценки. В този дисциплина 
оценките са по-ниски, тъй като преподаваната материя за повечето студенти е нова и 
за това им е по трудно да се ориентират. 

Информатика 2 също има много тройки цели 11% но има спад на четворките 
едва 5%, а петиците са 2% наблюдава се леко повишаване на отличните оценки имат 
едва 3% ръст. Приложна статистика тук е бумът на тройките 17%,малък е и процентът 
на четворките едва 6%, наблюдава се че петиците са само 3%, а отлични оценки все 
още няма. При информатика 2 и приложна статистика положението е същото, препо-
давания материал е трудно осезаем за повечето от студентите. 
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Основи на управлението средната оценка е само 1% забелязва се последовател-
но повишаване на оценка добър 4 с 2%, тук оценката мн. добър е с 5% повишение, 
също така има рязко спад при отличните оценки едва 1% но се очаква тенденцията за 
повишаване на добрите оценки. При тази дисциплина преподавания материал е лесно 
осезаем за студентите, почти няма формули, който допълнително да объркват студен-
тите, материята е сравнително по лесна в сравнение с другите три дисциплини. 
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Фиг. 3 

 
На фиг. 3 се наблюдава спад в мотивацията на студентите за присъствието им 

на лекционни занятия. В началото на преподаване на всяка от изброените дисциплини 
(информатика 1, информатика 2, приложна статистика и основи на управлението) има 
значително голям интерес към дисциплините, след определен период се наблюдава 
постепенно мотивацията на студентите да изчезва с бързи темпове и те да не присъст-
ват на лекционни занятия. След което се вижда леко повишаване на интереса към при-
ложна статистика и основи на управлението, като се очаква този интерес да се пови-
шава още. 

 
Изводи (препоръки) 
 

В резултат от направеното изследване може да се направи препоръка за 
ангажиране вниманието на студентите в дадена дисциплина. Познавайки конкретната 
ситуация педагогът може по лесно да се ориентира и да привлече вниманието на 
студентите чрез преподаване на ясен и разбираем език. Препоръчително е лекторите 
да избягват скучните теории и да използват достъпен за студентите език за да може да 
се даде път на иноваторството. Така ще се премахне невидимата бариера лектор – 
студент, ще се създаде една благоприятна обстановка и студентите ще показват на 
изпитите процедури значително по добри резултати. Така не само студентите но и 
лекторите ще бъдат мотивирани за работния процес. Обучението трябва да се основа-
ва на опита и контекста, които правят ученика желаещ и способен да учи. Обучението 
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трябва да бъде структурирано така, че да може да бъде лесно възприето от ученика. 
Обучението трябва да облекчава екстраполацията (приложение в съседни области, 
обобщение) и или да запълва празнини. Интерактивност (диалогов характер) – тя оп-
ределя ефективността на процеса на обучение и е фундаментален механизъм за при-
добиване на знания и развитие на познавателните и физически умения. Както знаем 
обучението е акт, процес, опит, а не цел. Тази препоръка ще помогне за въвличане и 
ангажиране учениците, повишаване на тяхната активност. Ще направи студентите по 
отговорни за резултатите от обучението им. Ще позволи на студента да прави грешки 
и да намира решения, да развие творческия си потенциал, ще обедини новата инфор-
мация с тази, която вече има, също така ще помогне на учениците с различни стилове 
на учене да учат по-пълноценно. Засилва настойчивостта на учениците в ученето, 
ентусиазма на студентите и доверието в преподавателя и ще има най-вече самоувере-
ност. За да могат да почувстват най-вече, че са конкурентно способни на пазара на 
труда. 
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Abstract: The processes of European integration impose requirements for preparation and 
administration officials for the European administrative space. Formulation and 
implementation of policy reforms requires specialization, professionalism and dedication of 
the camp of the civil service. The challenges of change can be met only if civil servants are 
highly professionally trained and continually improve and update their qualifications. 
 
Key words: training, civil servants, European integration, European administrative space, 
training schools, European Institute of public administration, ENA   

 
 

Служителите от държавната и местната администрация в съвременните усло-
вия трябва в къс период от време да се приспособят към промените в политическата, 
правната, икономическата, социалната и международната сфера на дейности. Държав-
ните служители продължават да се сблъскват с постоянно променящото се законода-
телство и подзаконовите нормативни уредби, които те трябва да изпълняват и прила-
гат, както и с нарастващите изисквания  на гражданите, на пазарната икономика и на 
частния  сектор.  

 
Процесите на Европейската интеграция налагат изисквания за подготовка на 

администрацията и държавните служители за европейското административно прост-
ранство. Формулирането и осъществяването на политиката на реформите изисква 
специализация, професионализъм и отдаденост от стана на държавната служба. 
Предизвикателствата на промените могат да бъдат посрещнати, само ако държавните 
служители са високо професионално подготвени  и непрекъснато усъвършенстват и 
актуализират своята квалификация. 

 
Опитът на европейските държави в обучението на държавните служители е 

много полезен не толкова като организация  на обучението, която е специфична за 
отделните страни и освен това е основата на отдавна изградена богата база, колкото 
като подход към политиката за обучение и повишаване на квалификацията на дър-
жавните служители. 

 
Необходимостта от обучение  на държавните служители, след като те вече  вед-

нъж са назначени и работят в администрацията, дълго време е била подценявана в 
Западна Европа. Даже по онова време, поради повече идеологически, отколкото про-
фесионални цели професионални цели, държавите от соцлагера обръщат много по-
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голямо внимание на различните форми за обучение, квалификация и преквалифика-
ция на кадрите, които биват и нормативно регламентирани. Едва в към края на 60-те 
години на западноевропейските правителства започват да забелязват необходимостта 
от вътрешнослужебно обучение на административните служители.  

 
Повечето страни от Европейския съюз изградиха системи за обучение и подго-

товка на държавните служители през последните четири десетилетия. Тези  системи 
се различават, в зависимост от фактори като, например, дали правителството е цент-
рално, или федерално, какъв е типът на държавната служба, каква е концепцията за 
назначаването на държавната служба. Други основни фактори са нормативната уред-
ба, финансирането, самите обучаващи институции, статутът на преподавателите, це-
лите и съдържанието на обучението. В миналото публичните обучаващи институции 
не трябваше да се конкурират с частни институти за подготовка и обучение на дър-
жавните служители. С нарастване не нуждите на администрацията от добре подгот-
вени кадри, частни школи и други институции откриха нов пазар и започнаха да 
предлагат обучение за персонала в публичния сектор. Понастоящем публичните обу-
чаващи институции в Европа имат сериозна конкуренция в лицето на частните школи. 

 
Една от главните цели на обучението на държавните служели е да съдейства за 

прилагането на реформи и модернизация в публичната администрация. Другата глав-
на непосредствена цел е да се подобрят професионалните умения и квалификацията 
на служителите, за да се повиши и ефективността на държавната служба. 

 
Самата система на държавната служба се превръща във важен фактор, който 

определя системата и политиката на обучението на държавните служители. Общата 
държавна служба – системата на заемане на длъжности – налага определени профе-
сионални знания и умения за назначаването на длъжност. Необходимостта от 
обучение стои с още по-голяма сериозност при системите на професионалната ка-
риера. Новоназначените служители постъпват на служба, без да притежава необходи-
мите специални знания. Те имат нужда от въвеждащо обучение, което да ги подготви 
общо за работата им на държавна служба. Това първоначално въвеждащо обучение 
има за задача да осигури новоназначените служители с необходимото основно знание 
за работата в съответната публична администрация. Всички специалисти имат нужда 
и от периодично обучение за тяхната адаптация и актуализиране на знанията и уме-
нията им, във връзка с променилите се техники, технологии, задачи, условия и ново 
законодателство. 

 
Друг определящ фактор за обучението на държавните служители е концеп-

цията за назначаването на държавна служба . 
 
Тези фактори, по принцип, са отразени в законодателството  за държавната 

служба и влияят върху структурата на системата за обучение на държавните служите-
ли, нейния обхват и разходите. Те оказват въздействие върху развитието, надзора и 
контрола на целите на обучение, стратегиите и учебните програми. В някои страни 
правото и задължението на държавните служители да преминат през обучение и под-
готовка е поставено в конституциите. В повечето Европейски страни обучението е 
регламентирано или в законите на държавните служители, или в подзаконовите нор-
мативни актове. 
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Организация и структури за обучение. 
 
Изработването и осъществяването на държавна политика в сферата на обуче-

нието на държавните служители е предоставено основно на правителствените органи, 
които отговарят за държавната служба и кадровата политика. Това могат да бъдат 
министерства, които отговарят за държавната служба и административната реформа, 
както е във Франция и Испания. В Германия и Холандия, например, министерствата 
на вътрешните работи отговарят за държавната служба, и оттам и за политиката за 
обучение на кадри. Във Великобритания общото ръководство и политиката за обуче-
нието на държавните служители са възложени на Комисията за държавна служба.   

 
Консултативни и експертни съвети взимат участие в изработването на полити-

ката в сферата на обучението на държавните служители. В различните държави таки-
ва съвети функционират или към правителствените органи, отговарящи за държавната 
служба и/или към самите институти за обучение. Други органи на организации също 
могат да въздействат върху политиката и стратегиите за обучение на държавни слу-
жители, въпреки че не принадлежат към административната система. Такива могат да 
бъдат професионалните съюзи, търговските камари, предприятия от частния сектор, и 
други. 

 
Провеждането на определена държавна политика на обучение в дадена област 

или за дадени важни цели – като например програми за обучение за нуждите за Евро-
пейската интеграция, се осигуряват по различен начин. Там, където обучаващите 
институции са част от административната система, провеждането на политика става 
чрез използването аминистративноправния  инструментариум на заповеди или други 
форми на нареждания от горестоящия административен орган, както е в Германия. 
Ако обучаващите институции са извън административния апарат и са независими, се 
използват механизми за материално стимулиране – школите получават, например, 
субсидии или заплатено обучение за провеждането на определени обучителни про-
грами. 

 
Във всички европейски страни има държавни институции, които да провеждат 

обучение и подготовка на държавните служители. В Европа функционират няколко 
обучаващи института, които се финансират от няколко правителства или направо от 
Европейския съюз и които осигуряват подготовка и обучение на държавните служите-
ли въобще за страните  от  Европейската общност. Такъв е Европейският институт за 
публична администрация в Маастрихт който е специализиран за осъществяване на 
обучение за нуждите на Европейската общност, и Европейската академия в Кил. 

 
Повечето европейски страни имат университетски и други дългосрочни форми  

за обучение на кадри, които имат  намерение да работят в държавната служба и адми-
нистративната система въобще. Съществува разнообразие във  формите, някои от 
които се прилагат и паралелно-бакалавърски и магистърски програми по публична 
администрация, специални училища (Франция, където се намира световно известната 
национална школа за администрация-ЕНА) и колежа (Германия – в средното и вис-
шето образование).  

 
Обучение на работещите държавни служители за адаптиране, актуализиране 

или подготовка за промоция се извършва предимно в краткосрочни програми до 6 
седмици от други обучаващи институции,като например Колежа за държавна служба  
във Великобритания и Федералната академия в Германия. Френската национална 
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школа за администрация също провежда по-нататъшно краткосрочно обучение на 
дипломираните в нея държавните служители. 

 
Някои национални обучаващи институции в отделните страни в Европейския 

съюз работят в тясно сътрудничество помежду си и организират програми за обуче-
ние на чуждестранни държавни служители. Съществуват международни организации 
на институтите и училищата, които обединяват обучаващите институции в много 
страни. Такива е ИАСИА – международна асоциация на училищата и институтите по 
администрация. По нейно подобие от няколко години успешно функционира 
НИСПАсии – Мрежа на институтите и школите по публична администрация на стра-
ните от Централната и Източна Европа.   

 
Правният статус на преподавателите в институтите и школите за обучението на 

държавните е различен. Преподавателите на постоянната работа е пълна натовареност 
се използват основно в дългосрочните програми за обучение. Във Франция в Нацио-
налната школо по администрация, както и в Регионалните институти за  публична 
администрация на преподавателските места се назначават и практици от публичната 
администрация, които придобиват академичен статус. Повечето от обучаващите ин-
ститути и школи имат много ограничен постоянен преподавателски състав. Този 
състав отговаря за развитието на нови програми за обучение, за надзор и контрол вър-
ху процесите на обучение, т.е осигурява контрол върху качеството на преподаватели-
те, преподаванията и учебните материали. Той  оценява дали обучението отговаря на 
действителните нужди за подготовка на обучението на служителите. Основната част 
от преподавателите се привличат на хонорар и участват в определени програми за 
обучение.  
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Abstract: This paper is focused on the imports and exports that form the external sector of 
the Bulgarian economy for the period from 1995 till 2011. Imports as an element of the 
external sector helps the specialization of production, but it could also impede the 
development of the local economy if it is not ready for external competition. The state 
usually provides a stricter control on imports than on exports. On the other hand the state is 
interested in the development of exports, by which the markets of the local companies 
become larger and the efficiency of their economic activity increases.  
 
Key words: imports, exports, balance of trade. 

 
 

Вносът и износът формират външния сектор на България. Чрез тях страната ни 
осъществява международната търговия с останалите държави. Вносът като теоретич-
но понятие представлява покупка на чуждестранни стоки и услуги от чужбина за да-
дена страна, а износът се изразява в продажба на местни стоки и услуги от дадена 
страна за чужбина. Разликата между общия износ (Export) и общия внос (Import) фор-
мират резултативната величина на нетния експорт (Net Export). Вносът и износът в 
националното стопанство зависят от система детерминанти, предопределящи възмож-
ностите им като основни компоненти на чуждестранния сектор. 
 

 Вносът като елемент на външния сектор спомага за специализацията в произ-
водството, но може и да възпрепятства развитието на местната икономика, ако тя не е 
готова за външна конкуренция. Държавата обикновено осигурява по-висок контрол 
над вноса, отколкото над износа чрез митата и т.нар. нетарифни средства за регули-
ране – като лицензи, квоти, както и чрез данъчен контрол над вносителите. Държавата 
от своя страна е заинтересована и по отношение развитието на износа, чрез който се 
разширяват пазарите на местните фирми и се повишава ефективността на тяхната 
дейност. Поради това специализирани държавни органи провеждат политика за 
стимулиране на износа с различни средства – експортни премии, дотации, субсидии, 
изгодно кредитиране, привилегировано снабдяване на износителите. Това са основ-
ните мерки на България за провеждането на ефективна международна търговия. 
 

 
I. ТЕОРЕТИЧНО ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

Вносът като теоретично понятие 
В тесния смисъл вносът включва само стоките и услугите, които са предназна-

чени за потребление в страната, без да се отчитат предназначените (без или с прера-
ботка) за обратен износ. В най-широкия смисъл тук се включват и стоките с нетъргов-
ско предназначение. 
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Износът като теоретично понятие 
В тесния смисъл износът включва само стоките и услугите, които са произведе-

ни или преработени в страната, а останалите – внесени и изнесени без преработка, се 
наричат реекспорт. В най-широкия смисъл тук се включват и стоките с нетърговско 
предназначение. 

 
Нетен експорт като теоретично понятие 

Нетният експорт – X (или NE – Net Export) изразява величината на чистите 
разходи в чуждестранния сектор на икономиката. До въвеждането на външноиконо-
мическите отношения при анализа на съвкупните разходи всички макрозависимости 
се изследват при затворена икономика. След отчитането на вноса и износа в нацио-
налното стопанство макрозависимостите се изследват при отворена (открита) ико-
номика. 

 
Нетният експорт е резултативна величина. Той се измерва като разлика между 

общият износ (Export), и общия внос (Import), в националното стопанство, т.е.:  
 

X (NE) = Exp – Imp 
 
Нетният експорт може да бъде: 

 

 положителна величина - X > 0, когато Exp > Imp;  
 нулева величина – X = 0, когато Exp = Imp  
 отрицателна величина – X < 0, когато Exp < Imp  

 
НЕТЕН ЕКСПОРТ – израз на чистите разходи на чужденците (чуждите на-

ционални стопанства), потребяващи част от съвкупния вътрешен продукт на други 
държави. Определя се като разлика между общия износ и общия внос.  

 
Детерминанти на износа 

Износът от едно национално стопанство зависи от система детерминанти, но по 
отношение на съвкупния доход той е автономен. Възможностите за износ и неговите 
мащаби зависят от такива детерминанти, като:  

 икономическите възможности и предпочитания на чуждестранните стопан-
ства: Ако техният съвкупен доход се увеличава, възможностите им да внасят стоки от 
други национални стопанства нарастват. Затова износът от националното стопанство 
е независим от съвкупния доход, създаван от него;  

 характерът на външнотърговската политика, провеждана в съответните 
държави, стимулираща или ограничаваща износа;  

 измененията във валутния курс: Ако националната валута се обезценява по 
отношение на чуждестранните валути, националните стоки стават по-евтини в чуж-
дите страни, в резултат от което износът от тях се увеличава. 
 

Функция на износа 
Поради това, че износът е автономен по отношение на съвкупния вътрешен 

доход, функцията на износа се представя графично като права хоризонтална линия, 
т.е. има нулев наклон. Тя може да се измества нагоре или надолу и успоредно на из-
ходното си положение под влияние на детерминантите на износа.  
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ФУНКЦИЯ НА ИЗНОСА – изразява независимост, автономност на износа от 
съвкупния вътрешен доход. 
 

Детерминанти на вноса 
 

Вносът в едно национално стопанство зависи от система детерминанти, в която 
се включва и съвкупният вътрешен доход, т.е. вносът е в зависимост и от измененията 
на текущия съвкупен доход, създаван в националното стопанство. 

 
Възможностите за внос и неговите мащаби се определят от детерминанти като:  

 изменения в съвкупния вътрешен доход: Колкото по-висок е доходът, съз-
даван в националната икономика, толкова по-големи са възможностите за внос на 
чужди стоки и услуги. Затова вносът е зависим от измененията в съвкупния доход;  

 ограничения в международната търговия, налагани от националното пра-
вителство – например въвеждане на защитни мита и др.;  

 промени във валутния курс: Ако националната валута се обезценява, чуж-
дите стоки и услуги стават по-скъпи, което ограничава вноса и обратно.  
 

Функция на вноса 
 

Функцията на вноса изразява зависимостта между величината на вноса и разме-
ра на съвкупния вътрешен доход и има положителен наклон, т.е. вносът расте с 
увеличаването на съвкупния доход. Тя също може да се измества – нагоре или надолу, 
под влияние на детерминантите на вноса.  

 
ФУНКЦИЯ НА ВНОСА – изразява зависимостта на вноса от измененията в 

съвкупния вътрешен доход. 

 
Детерминанти на нетния експорт 

 

ДЕТЕРМИНАНТИТЕ НА НЕТНИЯ ЕКСПОРТ са комбинация от детерминан-
тите на износа и вноса. Тъй като вносът се формира в зависимост от измененията в 
съвкупния вътрешен доход, от това следва, че и нетният експорт е функция от Y. 

 
X = f (Y) 

 
Функция на нетния експорт 

 
Тя е комбинация от функциите на износа и вноса и изразява зависимостта на 

нетния експорт от величината и измененията на съвкупния вътрешен доход. Функ-
цията на нетния експорт има отрицателен наклон – той намалява с увеличаването на 
съвкупния доход. По този начин при изменението на съвкупния доход нетният 
експорт може да приема положителни, нулеви и отрицателни стойности. 
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II. ВЪНШЕН СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ  (1995-2010 г.) 
 

Първите 4 елемента с най-голям относителен дял в структурата  
на износните суровини и материали в периода 1995-2010 г. 
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1. Тенденции на износа: 
 
Най-голям относителен дял от износа на България за целия изследван период 

имат суровините и материалите. В техния състав влизат следните обособени групи на 
износ: чугун, стомана; цветни метали; химически продукти; пластмаса, каучук; то-
рове; текстилни материали; суровини за производството на храни; дървен материал,  
хартия; цимент; тютюн и други суровини и материали. Първите четири елемента, 
които формират около 35-37% от износните суровини и материали за отчетния период 
са показани на следната графиката. 

 
С най-голям относителен дял от групата са цветните метали. Техният износ 

бележи постоянен годишен ръст през изследвания период – за последните години 
(въпреки световната финансова криза) се движи в границите около 40% (около поло-
вината от ръста – 26% – се дължи на поскъпването на цените на цветните метали). Зад 
високите стойности на износа на цветни метали стои обаче една не много приятна 
подробност – по-голямата част от мините и съпътстващите мощности за първична 
преработка на цветни метали, които бяха приватизирани, са предимно с чуждестранни 
собственици. 
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Износ на България по основни дестинации: 
 

През 1995 г. износът на България за Европейския съюз (27 държави) е 44,04% 
(1689,9 млн. евро); Балкански страни 15,92% (610,7 млн. евро); Америка 5,77%  

(221,6 млн. евро); 
Азия 11,57% (443,9 
млн. евро) и към 
други страни 6,68% 
(256,36 млн. евро). 
Най-големият ни 
износ към конкретна 
държава е този към 
Русия (българската 
икономика е все още 
силно привързана 
към тази на бившите 
страни от СИВ) и 
възлиза на 10,28% 
(394,5 млн. евро). От 
Балканските държави 
България прави най-
голям износ за 
Турция 7,63% (292,7 
млн. евро). 

 

През 2010 г. износът на 
България за Европейския съюз 
(27 държави) е 9462,16 млн. 
евро; Балкански страни 
15,57% (2423,44 млн. евро); 
Америка 2,09% (324,87 млн. 
евро); Азия 8,62% (1341,68 
млн. евро) и към други 
страни 12,91% (2009,06 млн. 
евро). Водещите търговски 
партньори на България са 
Германия, Италия, Турция и 
Гърция, към които са на-
сочени повече от 46% от 
изнасяните ресурси. Други 
големи дестинации за износа 
са Франция, Русия, Сърбия, 
Румъния и Македония, които 
добавени към предходните формират над 85% от износа на страната. 

През последните месеци на 2011 г. се забелязва една положителна тенденция – 
нарастване на износа с постоянни темпове. Успехите на износа се дължат на възстано-
вяването на европейските икономики, които са основен търговски партньор на стра-
ната, както и на повишаващите се цени на международните пазари. Рекорден  ръст 
бележи  износа през януари с 72% спрямо декември 2011 г. 

Износ по дестинации -1995
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Износ по Групи (2010)
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Елементите в структурата на износа, които реализират най-голямо и стабилно 
нарастване през последните години са  изделията от метал, минералните горива и 
масла, текстил и облекло, хранителните продукти, тютюн, електронното и електри-
ческото оборудване. Те формират над половината от стойността на изнесената от 
България продукция. Основните дестинации в които се реализира продукцията на 
отрасъла са  Турция, Италия, Германия и Сърбия. Сериозно развитие отбелязва и 
износа на алуминий, където водещи компании са Алкомет и Стилмет, а дестинациите 
– Германия, Полша, Италия и Гърция.  

 
Износът на минерални горива е вторият по големи експортен отрасъл, който 

заема около 11% от общия износ на страната в стойност. По-големите компании, 
които формират износа тук са Лукойл България, Приста Ойл. Интересен факт е, че 
30% от продукцията на компаниите в този отрасъл е насочена към далечните 
Гибралтар и Сингапур, а около 40% към Сърбия, Турция, Грузия, Украйна, Румъния.  

 
Износът на текстил, дрехи и обувки представлява около 10% от износа на 

страната, но неговия относителен дял през последните година намалява значително. 
Около 90% от продукцията, произведена от местните предприятие, е предназначена за 
Европа – Германия, Италия, Гърция и Франция. Почти всички облекла за експорт са 
по поръчка на чуждестранни възложители, като половината от продукцията е на иш-
леме. 

 
Износът на хранителни продукти формира около 8% от общия износ за стра-

ната. При него се наблюдава положителна тенденция за увеличаване износа на пилеш-
ко месо, млечни продукти, захар и захарни изделия, преработени плодове и зелен-
чуци. Търсенето на пчелен мед също расте категорично. България изнася вино основ-
но за Русия. Водеща компания в износа на тютюн е Булгартабак, а пазарите за износ 
са Турция, Белгия, Гърция и САЩ. 
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2. Тенденции на вноса:  
Основните елементи, които формират структурата на вноса могат да бъдат 

обобщени в четири групи – потребителски стоки, суровини и материали, инвестиционни 
стоки и енергийни ресурси. Всяка от разгледаните категории има различен относителен 
дял в размера на вноса за България. През изследвания период най-голяма част от 
импортните стоки са суровините и материалите. На тях се дължи средно около 40% от 
вноса годишно. Основните внасяни суровини и материали са текстилните материали. 
Най-значим ръст: 2000 г. и 2010 г. от 35,6%. Най-значим спад 2009 г. – 31,4%.  

Инвестиционни стоки – дял към общия внос от 17,0% (1995 г.) до 27,8% (2010 г.). 
Основна част са машини, уреди и апарати. Най-значим ръст: 1999 г. от 49,2%. Най-
значим спад 2009 г. – 38,8%. 

Енергийните ресурси през последните години са с относителен дял около 20%. 
През 1996 г. формират 36,4% от вноса. Рязко увеличение е реализирано през 2000г. с 
67,7%. Основната част от енергийните ресурси които се внасят са петрол, природен 
газ и горива от Русия. 

Потребителските стоки относително се изменят от 6,8% за 1997 г. до 20,7% 
през 2009 г. Най-голямо е увеличението през 1998 г. когато вносът на потребителски 
стоки нараства с цели 115,7%. Импорта на дрехи и обувки се е увеличил с цели 
714,6%, а на автомобили с 480,9% за същата година. За последните 15 г. стойността на 
внесените потребителски стоки се е увеличила над 10 пъти.  

 

Внос по Групи (2010)
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Насоката при вноса ясно ни показва състоянието на вътрешния ни пазар. В 
годините на икономически растеж и увеличаване на потребителските ни доходи, вно-
сът расте с постоянни темпове. През последните 3 години в следствие настъпването 
на тежката финансова криза и нейното влиянието върху националната икономика, 
потреблението на вътрешния пазар рязко е намаляло. Прогнозите на експертите са, че 
няма да има значително увеличаване на вътрешния пазар. 

Сериозен проблем на българската икономика, която намира изражение във 
вноса, е че близо 80% от реализираните хранителни продукти на българския пазар са 
произведени в чужбина. Традиционни вносителки на хранителни продукти са съсед-
ните Гърция и Турция, които имат утвърдени позиции в изнасянето на плодове, зелен-
чуци, захарни изделия и др.  
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Интересна тенденция се наблюдава при вноса на машини и уреди, представля-
ващи средно 9% от вноса на България за съответния период. Вносът на машини и 
уреди е пряк резултат от развитието на българската индустрия и започналия процес на 
обновяване на производствения капитал. Трябва да се отбележи и една особеност, че 
вносът на инвестиционни като цяло е обвързан и политиката по стимулиране на биз-
неса и кредитната среда в държавата. Инвестициите зависят от условията по отпуска-
не на инвестиционни кредити. В следствие от световната финансова криза, банките 
драстично утежниха условията за финансиране на бизнеса. Това показва отражение и 
в търсенето и вноса на инвестиционни стоки.  

Тенденциите на вноса през 2011 г. се запазват, както в предходния период. Ос-
новна част заемат суровините и материалите, от които най-голям е вносът на руди. 
Енергийните ресурси са втората голяма импортна група за периода, като най-голям 
относителен дял в тях се пада на горивата, природния газ и суровия петрол – основна 
входна суровина за българска рафинерия Лукойл Нефтохим. 

 

 
 

Внос по дестинации: 
Разглеждайки структурните изменения на вноса можем да ги обвържем и с 

промените им по отделни страни.  
Като начало ще разгледаме вноса от ЕС-15 и неговите категории. От там идват 

50.9% от вноса на всички суровини и материали за 1995 г. и 41,2% за 2010 г. Спрямо 
всички стоки, идващите от ЕС са съответно 52% за 1995 г. и 38,9% за 2010 г. При 
потребителските стоки те са съответно 13,6% за началото и 26,2% за края на периода, 
отнесени към общия внос от ЕС-15. Делът им към всички потребителски стоки пък се 
е намалил от 57% на 49,3% за края на периода.  

Сериозен проблем за българските предприятия за производство на дрехи и 
обувки са вносните им еквиваленти. Основни вносителки на тук са: Китай, Турция и 
някои европейски държави. В допълнение съществуват и множество проблеми във 
вътрешния пазар. По-голямата част от потребителите търсят евтини стоки, които 
местните фирми трудно биха произвели, имайки предвид цените на производствените 
ресурси в бранша. Това обяснява и необходимостта от вноса на много евтини чужди 
дрехи и обувки. Русия държи стабилни позиции при вноса на енергийни ресурси за 
страната. Компанията Лукойл, която притежава единствената в страната рафинерия за 
преработка на суров петрол Лукойл Нефтохим заема основно място на вноса на тези 
стоки. 
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3. Нетен експорт (1995-2011 г.) 
 

Нетен Експорт (1995‐2011)
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Нетният експорт отразява промените във вноса и износа на България. Търгов-

ският баланс ни показва дали е постигнато равновесие между вноса и износа, а това 
ни дава представа каква политика да приложим по отношение на търговията с 
останалия свят. Можем да избираме между експортноориентирана или импортоза-
местваща търговска политика. И в двата случая стремежът ни е да стимулираме 
икономическия растеж на страната и увеличим доходите. Платежният баланс отразява 
стойността на всички сделки между резиденти и нерезиденти на всяка отделна страна. 
Целта на макроикономическата политика в отворена икономика е в платежния баланс 
да няма нито излишък, нито дефицит – той да бъде уравновесен, за да бъде постигна-
то външно равновесие.  
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ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ИДЕЯТА ЗА УПОТРЕБА НА 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ И 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ У ДОМА 
 

Боян Живков Боев   
спец. „Индустриален мениджмънт”, 2 курс  

Технически университет – Габрово 
 
 

Резюме:  Настоящият доклад има за цел да докаже необходимостта от използване 
на възобновяеми източници на енергия и възможността тяхното прилагане да се 
превърне в независимост и енергийна ефективност в дома на масовия потребител. 
Направен е анализ на някои вече изградени възобновяеми източници на енергия в 
нашата страна и е разработен проект за електрозахранване на еднофамилна къща 
посредством зелена енергия. 
 
Ключови думи: възобновяеми източницина енергия, фотоволтаични системи, енер-
гийна ефективност и независимост. 
 

 
Човечеството се изправя пред един голям проблем, който е свързан с консума-

цията на електрическа енергия. Суровините за производството на ток са на изчерп-
ване, което води до увеличаване цената на тока за потребление. В същото време има 
замърсяване на околната среда при това производство. Затова се обръща все по-голя-
мо внимание на производството на ток от възобновяеми енергийни източници. Един 
от начините за производство на електрическа енергия от ВЕИ е чрез фотоволтаични 
панели или вятърни генератори. Тази произведена енергия е екологично чиста и не 
замърсява околната среда. При нейното производство не се отделят вредни емисии. 
При тях се използва слънчевата енергия за производство на електричество (индирект-
на или директна).  Системите могат да се използват както за частни домове, така и за 
промишлени цели. Според българското законодателство, всеки притежаващ фотовол-
таична система за производство на електроенергия, може да продава тази електри-
ческа енергия на енергоразпределителните дружества в страната.  

Дали разбираме обаче, че използването на възобновяемите енергийни източни-
ци е начин за решаване на проблемите на движената от фосилна енергия икономика? 
Дали ВЕИ наистина са толкова добри и полезни за икономиката и обществото? На 
пръв поглед безспорно са такива. Те не замърсяват околната среда и спестяват на 
хората огромната екологична цена, която винаги се плаща от следващите поколения. 
Но всяка една защитавана теза има поне две гледни точки, два  правилни изхода, две 
решения и за много от нас другото не е редно, не е приемливо, не е съзряло времето 
си или просто е неразбираемо, в качеството си на заместител. В повечето случаи то е 
нещо ново-иновация, която преди всичко ни плаши, като променя разбиранията и въз-
приятията ни, съградени на базата на система, която до сега безкомпромистно сме 
употребявали с идеята, че тя няма алтернатива.  

Длъжни сме да приемем всички гледни точки, длъжни сме да приемем всички 
страни и от тях да направим заключенията си, като се надяваме че ще вземем най-
правилното и най-морално решение, неподвластно на егоизма и други користни под-
буди в името на общото благоденствие. 
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Преди всичко, от едната страна застават тези, които наричат ВЕИ „Лоша” или в 
други случаи се употребява „Помощна” енергия, като се има впредвид че първото 
прилагателно е продиктувано от това, че тя не само не е от полза, а направо може да 
бъде разрушителна, както за икономиката, така и за обществото. Ако приемем, че ос-
новните фактори за производство – капитал, труд и ресурси, то ВЕИ изискват капи-
тал, но за сметка на труда и ресурсите. Еколозите казват, че те пестят ресурси, значи 
са полезни! Но както пестят ресурси, така пестят и труд. Ако заменим традиционните 
начини за производство на електроенергия с ВЕИ, ще получим чиста природа и ще за-
губим милиони работни места в глобален мащаб и десетки хиляди в България. Дово-
дите са ясни и същевременно граничат с плашещото тесногръдие на хора, които 
приемат фосилните горива за неизчерпаем ресурс, който използват и винаги ще могат 
да използват и за напред. Знаем че това не е така, знаем че ако сега виждаме послед-
ствията от необузданата жажда за експлоатация на невъзобновяемите ресурси, то мо-
же да си представим какво ще виждат бъдещите поколения в резултат на действията 
ни до тук и все пак забравяме, че историята на развитие на обществото е история на 
развитие на енергетиката, като първите източници на енергия за дейността на човека 
са именно възобновяемите източници на енергия. 

Наричана „Помощна” с презумцията, че енергията произвеждана от Слънцето, 
била индиректна (вятърът) или директна (пряката слънчевата радиация) не е достатъч-
на за пълната независимост на едно домакинство. Независимо от потенциала си, ще 
добавим че вятърните генератори имат като основен недостатък шума, а за фотовол-
таичните колектори,недостатъкът е обхващащата площ на изградените съоръжения. 
Към всичко това прибавяме и високата цена на инсталираните мощностти, поддръж-
ката, консумативите и като че ли всички тези доводи са достатъчни за да бъде заклей-
мена, като не изгодна и не практична в употребата си, особено ако става въпрос за от-
делните домакинства и тяхната енергийна независимост. 

През всичките познати ни години на човешка история и еволюция, от древ-
ността до наши дни, през homo erectus до homo sapiens, през великите епохи на големи 
империи и прагматични цивилизации, в годините – запомнящи се с откритията, про-
менящи начина на живот на всички следващи поколения, до дни, в които никой не си 
е представял че това е възможно, благодарение най-вече на необятното човешко въоб-
ражение и жаждата му за независимост във всеки един аспект на живота му, личност-
та се е опитвала да  се и да развива и да доминира над природата. Чрез този стремеж 
на човека да доминира, било в заобикалящата го среда или в идеите си,че може да 
подчини всяка една такава съществуваща, намираме нашите желания и сега, но все по 
прагматични и целенасочени, подплатени с технологичния напредък. Не винаги тези 
идеи биват разбирани и оценявани в периодите на тяхното рождение. Минават години 
и светът забелязва прохождането им, забелязва развитието им като нещо неизбежно, 
като прогресивна необходимост надживяла времето си. Обобщено – това е всичко, 
което ни заобикаля – една голяма независимост. Прокарвана от поколение на поколе-
ние, отхвърляна или широко адмирирана, запазила семената на промяната дълбоко в 
мислите ни. Но ако трябва да анализираме ерата в която живеем, бихме могли лесно и 
точно да я опишем с една фраза – „Ерата на глупостта”. В никакъв случай няма да раз-
глеждаме онзи провокиращ смисъл на думата, като една голяма несъстоятелност на 
мислите и идеите ни, а ще я характеризираме по-скоро с нежеланието ни да бъдем не-
зависими в най-процъфтяващата ера на независимостта. Ще разгледаме актуални фак-
ти, част от енергийната политика и живот на България. Ще разгледаме парадоксални-
те движения на цените в българския енергиен пазар сравнени с успоредното увелича-
ване на производството и отчитането на енергия от българските енергийни дружества 
през 2011 г. и преди всичко ще се опитаме да подскажем, че е време всяко едно дома-
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кинство да определи своята нужда от енергийна независимост като силен потребител-
ски характер и да заяви че повече не иска да бъде подвеждано, дори и цената за това 
да е голяма за портфейла на обикновени потребител, защото крайната цел е задоволи-
телна. За начало ще обърнем внимание на родните производители АЕЦ-Козлодуй, 
"Марица-изток 2", "Марица-изток 3", "Енел Марица-изток 3", а след това ще се запоз-
наем подробно с най-разпространените ВЕИ проекти и ще направим съпоставка на 
производството на електроенергия между най-големия производител, съответно с 
най-евтината продажна пазарна цена в България – АЕЦ-Козлодуй и също друга раз-
растваща се страна на българската енергетика в лицето на ветроенергийните и со-
ларни централи.   

„Разликата между тока от АЕЦ-"Козлодуй" и средната цена на електрическата 
енергия, която идва до контакта в дома е  приблизително  293 %. Цената на атомния 
ток е 45,79 лв. за мегаватчас без ДДС, а електричеството у дома плащаме със средна 
цена 134,31 лв. или иначе казано 3 пъти се увеличава енергията от АЕЦ-"Козлодуй" 
до контакта. Разликата произтича от това, че българските домове и бизнесът не 
ползват само ток на "Козлодуй". Националната електрическа компания прави смес от 
енергиите на тецове, вецове, зелена енергия, топлофикации. Това става, след като 
ДКЕВР е определила количеството електричество, което всяка централа е задължена 
да произведе и да продаде на НЕК по регулирани цени за т.нар. защитени потребите-
ли – домакинствата и малкия бизнес. В този микс еленергията на атомната централа 
няма конкуренция. Следваща по цена е държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" – 62,50 лв., 
а през 2009 г. мегаватчас от нея струваше 82,63 лв. Трети са големите вецове на НЕК - 
70,09 лв. Най-скъпият ток, който НЕК е задължен да изкупува, е произведеният от 
топлофикациите – 170,75 лв. на мвтч. Цената е преференциална, защото той се води 
произведен от високоефективни когенерации. Това означава – едновременно произ-
водство на ток и на топлинна енергия. За 2009 г. цената беше 130,25 лв. НЕК е 
задължена да изкупува по дългосрочни договори тока от двете въглищни централи – 
"Марица-изток 3" и още неработещата "Марица-изток 1". Дори стана така, че 
домакинствата и бизнесът една година плащат скъп ток от американската "Марица-
изток 1", която се казва "AES ТЕЦ Гълъбово", без тя да работи. Цената на мегаватчас 
при нея е 104,76 лв. Електричеството от "Енел Марица-изток 3" струва 85,18 лв. 

Средната цена на тока от възобновяеми енергийни източници е 72,22 лв. Към 
нея обаче отива и т.нар. добавка за зелена енергия, която се плаща за всеки пренесен 
от НЕК мегаватчас – тя е 3,03 лв. Има и добавка за тока от топлофикаците – 2,19 лв. 
След микса на цената на тока, който изкупува НЕК, идват парите за т.нар. обществена 
доставка. Тя е 1,32 лв. на мвтч. Преносът на еленергията е 9,64 лв. за мегаватчас, а це-
ната за достъп – 8,89 лв. Така, преди да влезе в жиците на енергото, токът вече струва 
95,99 лв. за мвтч. Към тези пари се добавят 38,34 лв. за това, че електроснабдителното 
предприятие ни снабдява, а електроразпределителното ни доставя ток до контакта. 
Затова вкъщи цената вече е 134,33 лв. за мегаватчас.” [2] 

На 20 декември 2011 г. бе обявено, че от началото на годината АЕЦ Козлодуй е 
произвела 15 765 105 MW електроенергия. С това 1000 мегаватовите 5-и и 6-и блок са 
достигнали количесвото, отбелязало производствен рекорд  за двата блока през 2008 
година. 

 „Електроенергията в България е най-евтината в Евросъюза, показва проучване 
на Европейския енергиен портал, в същото време токът за населението у нас излиза 
по-скъпо, отколкото където и да е другаде в общността. Всеки може да се убеди в 
това, ако провери колко киловатчаса на месец могат да си позволят българите със 
законните си доходи и колко – гражданите на другите страни в ЕС. Средната работна 
заплата у нас е 691 лева на месец или 353 евро. С тях българинът може да си купи 
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4081 квтч. За сравнение първенците по скъпа на електроенергия – датчаните, имат 
5548 евро средна заплата. Тези пари дават възможност за покупка на 5,5 пъти повече 
ток – 22 534 квтч.Германецът получава средно 3386 евро, с които би могъл да си оси-
гури 3,6 пъти повече електричество от българина – 14 838 квтч. Да погледнем и в 
дъното на класацията. Непосредствено над нас по цени на тока се нарежда Естония. 
Средната месечна заплата там е 849 евро. С тях гражданинът на страната би могъл да 
плати 9149 квтч електроенергия – над два пъти повече, отколкото има в “потфейла” 
си българинът със средна заплата. Допълнителна представа за социалната тежест на 
цените на тока се получава от превръщането на минималната работна заплата в елек-
тричество. В България тя е 122,71 евро – колкото 1419 квтч по тарифите за бита. В 
Естония минималната заплата е 278,02 евро. Сумата е еквивалентна на 2996 квтч или 
отново два пъти повече, отколкото може да плати ългарслият гражданин с такъв 
социален статус. Докато експертите на ЧЕЗ пресмятат новите цени у нас, е полезно да 
отчетем, че с минималната заплата от 328,68 евро в Чехия се купуват 2259 квтч. Да не 
говорим за Австрия, където минималната заплата – 1000 евро, осигурява направо раз-
кош – 5163 квтч.” [2] 

Можем да определим всички неща до тук, като съвкупност от услуга и продукт 
или да разграничим електроенергията – от продукт,която се предоставя на българския 
енергиен потребител. И в двата случая електроенергията се предоставя и разглежда 
като стока, в по специфичен смисъл на думата. Когато говорим за услуга, терминоло-
гията предполага да обясним, че предоставянето на услуга е икономическа активност, 
при която купувачът не придобива като цяло, освен при специален договор, собстве-
ност върху това, което се купува, за разлика от покупката на стоки. Предоставящият 
услуги влага в производството своите способности, находчивост и опит. Липсват ог-
раничанията за пренос на стоката или за нейното съхранение. От друга страна са нуж-
ни постоянни инвестиции и развитие, за да може да се поддържа конкурентоспособ-
ност спрямо други производители, които работят в същата благоприятна среда. 

До тук, чрез разгледаните извадкови данни за производството и разпростране-
нието на електроенергия се поражда въпросът дали обикновенният потребител е длъ-
жен да следва наложения канален ред или да избере изгоден за него  вариант, който да  
задоволява потребностите му за неопределен период от време. Законодаелството в 
България разглежда възможността, всеки един потребител да избира свободно достав-
чика си на електроенергия, според нуждите си в качеството на потребление за бита 
или за бизнес потребление, като не заплаща такси при разтрогване на договора с 
настоящия досавчик. На теория и чрез приемането на поправките в закона за енерге-
тиката, които предстои да бъдат обсъдени в Парламента през следващите седмици, 
всеки битов потребител вече ще може сам да избира доставчика си на електроенергия. 
Промяната се налага заради задължението на България да хармонизира законодател-
ството си в сферата на енергетиката и доставката на електроенергия с прилаганите 
норми в Европейския съюз. Разглеждана се възможността, крайният купувач да изби-
ра свободно доставчиците си, както от българския пазар, така и от международния па-
зар. Това е само на теория, която не предполага приложение в  смисъла на задоволя-
ваща ефективност. В случая нещата които се разглеждат, са по скоро начин за поту-
шаване на идеята за съпротива срещу политиката превръщаща, енергийните дружест-
ва в сигурни монополисти или стабилен картел. Това поражда необезпокоявани пред-
поставки електроенергията в България да е най-евтината в Евросъюза, а в същото 
време токът за населението у нас излиза по-скъпо, отколкото където и да е другаде в 
общността. 
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Реализирани и  в процес на реализация и предстоящи  фотоволтаични  и 
ветроенергийни проекти у нас 

 

Табл. 1. Най-големите по мощност ВЕЦ в България 

 

Табл. 2. Най-големите по мощност ФЕЦ в България 
 

                                                            

1 Общото количество на инсталираната мощност в тридесетте най-значими ВЕЦ в България 
2 Общото количество на инсталираната мощност в двадесет и четирите най-значими ФЕЦ в 
България 

Ветроенергийни централи  у нас 
 

Инсталирана мощност 

1.  Вятърен парк Св. Никола, община Каварна 156 MW 

4.  Вятърен парк Суворово, област Варна 60 MW 

8.  Ветроенергиен парк Калиакра,с.Българево 50 MW 

12. Вятърен парк Камен бряг 21 MW 

19. Ветрогенераторен парк Кардам, Ген. Тошево 16,8 MW 

23. Вятърен парк Лонг Ман, гр. Каварна 10 MW 

27. Вятърни паркове Храброво 1 и 3, общ. Балчик 8 MW 

29. Ветроенергиен парк Нейково, община Добрич 4 MW 

30. Вятърен парк Лонг ЕМ, с. Дропла 4 MW 

Общо:       1554,85 MW 1   

Ключови  фотоволтаични  проекти   
в  България 

Инсталирана  
мощност 

1.  Фотоволтаичен парк в Самоводене 45 MW 

2.  Соларен парк край Пазарджик 10 MW 

7.  Фотоволтаичен парк край с. Равна гора 5 MW 

13. Соларен парк в Девня 4,8 MW 

15. Соларен парк край с. Калипетрово 3,9 MW 

17. Соларен парк край с. Драчево 3,552 MW 

19. Фотоволтаичен парк край гр. Карлово 3,5 MW 

20. Фотоволтаична централа в с. Мокреш 3 MW 

22. Соларен парк край с. Янково 2,4 MW 
24. Фотоволтаичен парк край Малко Търново 2,4 MW 

                                                             Общо: 97,1387 MW 2 
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Всички тези данни за производството на електрическа енергия от ВЕИ в 
България не бива да ни заблуждават и успокояват, че всъщност това е самата незави-
симост или началото на такава организираност за нуждите на отделните домакинства. 
По скоро това е информация, която има за цел да постигне удовлетвореност в изиск-
ването на Европейският парламент, в което, до 2020 г. в България 16% от произведе-
ната електрическа енергия трябва да е от възобновяеми източници, съобразено с 
Протокола от Киото. Също така има за цел да развие прохождащия пазар в България 
за ВЕИ, да привлече европейски или световни фирми и да обвърже поредната иконо-
мически подходяща среда, с характерна за пазарната икономика идея, че идеалният 
пазар в своята концепция не подлежи на регулация (освен налаганите законодател-
ните формалностти като данъци, такси и т.н.) и че първите приспособили се към 
пазара, ще имат възможност да определят и да оперират с него в по-късен етап, в ка-
чеството си на производители, доставчици, поддръжка, мониторинг и много други 
услуги. Всъщност при анализиране на ситуацията се разбира ясно, че нуждите на 
обикновенния потребител остават същите измерени в kW/h (различавайки се може би 
само с някой друг процент в зависимост от неопределеността на метереологията) и 
независимо, че има толкова много приспособени допълнителни производства и цир-
кулацията на електроенергия на територията на страната ни, да е в огромни и рекорд-
ни количества, сравнени с който и да е период от последните години, сметките за 
битовата електроенергия се превръщат все повече в тежест, непосилна за месечният 
ни доход. 

След кратките анализи, всеки може да направи бърза преценка, която устновява 
желанието на обикновения потребител да задейства своя конкретен алтернативен 
план за справяне с диктуваното на пазара прескъпо удоволствие – да заплащаш сякаш 
незаслужено високи сметки, за една от основните нужди в бита, а именно нуждата от 
енергия. Всеки здраво мислещ човек би видял ползите от производство на собствено 
електричество, дори и с възможност в даден момент да извлича допълнителни доходи 
от продажбата му. Следващият план, в който са разгледани произволни  фирмени про-
дукти от българския пазар, ще цели, да определи първоначалната инвестиция, която 
едно отделно домакинство ще трябва да вложи за постигането на своята енергийна не-
зависимост. При продуктите съществува зависимост цена – нужда, като характеристи-
ките изразяващи двете неща са много и строго индивидуални, затова разглежданите 
предложения ще са по-скоро осреднени или извадкови, но въпреки това ще отразяват 
правилно нуждата от всяка една система, произвеждаща необходимата енергия. Раз-
глежданата автономна фотоволтаична система включва: 

Соларни модули, преобразуващи слънчевата светлина в постоянен ток; ва-
куумно-тръбни слънчеви колектори; контролер, предпазващ акумулаторните батерии 
от презареждане и пълно разреждане; акумулатори, съхраняващи произведения посто-
янен ток и инвертор,преобразуващ постоянния ток в променлив. 

 
1. Вакуумно-тръбни слънчеви колектори: Вакуумните тръби са основния 

компонент на вакуумнотръбната  соларна система. Вакуумът в тръбите е идеалната 
изолация, която предотвратява загубата на топлинна енергия обратно към околната 
среда. Също е и гаранция за ефективна работа през зимата при минусови температури - до 
-40 C. Благодарение на сухата връзка на  тръбите е възможен демонтажа и  монтажа 
им без изпразване на системата, което ги прави лесни за обслужване ако се наложи. 
Висока поглъщаемост – 92 - 96 %. Система от 15 бр. топлинни тръби, подходящ за за-
топляне на вода в системи до 150 литра и ефективност при слънчево време 1550 W/кв.м. и 
200 W/кв.м. при плътна облачност. Комплектът е от  15 бр. вакуумни стъклени тръби.        
Цена: 870 лв. 
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2. Соларни модули: Използване на фотоволтаичните клетки за производство на 
електрическа енергия. Фотоволтаичен панел с номинална мощност: 265 Wp; 25 годи-
ни гаранция за работа; Монокристална  Цена: 381.02 €  или 754.38лв. (€ 1.98) за един 
панел. 

265W х 10 (работни  часа на ден средно ) = 2650W/на ден 
265W х 3560 (работни часа на година средно) = 943,4 kW; при средно  потреб-

ление на едно домакинство от 300 kW/на месец или 3600kW на година, то можем да 
изчислим, че при покупка на четири соларни панела (4х943,4=3773.6kW), дори ще 
има излишък в произведената електроенергия. С всеки закупен над това число панел, 
ще имаме сериозен излишък, който може да продаваме на разпределителното дру-
жество. Цената за четирите панела възлиза приблизително около 3017.52лв. 

3. Инвертор: Инверторите играят централна роля за рентабилността на една 
фотоволтаична централа. Тяхната задача е да преобразуват правия ток, произведен от 
соларния генератор, в променлив и да подадат максимално възможната мощност към 
мрежата. Затова трябва внимателно да се подбере подходящ инвертор. При избора се 
съблюдава неговият коефициент на полезно действие, освен това е важно уредът да 
работи безотказно – едва тогава фотоволтаичната централа е наистина рентабилна. В 
нашия случай ще изберем продукт на KACO New Energy с макс. DC мощност: 4400 W  
и макс. АC мощност: 3600 W с КПД: 96,5 %.   Цена: 1248.00 € или 2471.04лв. 

4. Акумулаторни батерии: Предназначението на акумулаторната батерия е да 
акумулира енергия, генерирана от фотоволтаиците през светлата част на деноно-
щието, и да я отдава през нощта, поддържайки непрекъснато електрозахранването на 
консуматорите. Акумулаторните батерии в автономните фотоволтаични системи 
трябва да са с дълготраен живот при условие на ежедневно зареждане и разреждане. 
Батериите, които могат да се справят с това са известни като батерии с дълбок цикъл. 
Те трябва да имат добра ефективност на заряд дори и при слаб ток на зареждане, 
както и ниски нива на саморазряд. Избраната батерия използва най-новата технология 
на клапанно-регулирани оловно-киселинни батерии, което позволява да се увеличи 
живота до 10 години при постоянно напрежение. Високо ефективна, с дълъг живот на 
експлоатация, без изтичане на електролит. Номинален волтаж – 12V; номинален капа-
цитет – 100Ah; Цена: 450лв. 

5. Контролер: Фотоволтаичните зарядни контролери се използват за регулира-
не на заряда на акумулаторните батерии при работата на фотоволтаичните модули. 
Контролерите са незаменима част от автономната фотоволтаична система, като удъл-
жават живота на акумулаторните батерии и спомагат за ефективна работа на фотовол-
таичните модули. Избраният контролер е от серията  Steca Tarom 235 - 12/24V, 35 A за 
системи с инсталирана мощност до 2400Wp. Многообразието от функции  позволява 
на потребителя да настройва контролера  в зависимост от  особеностите на  системата. 
Контролерът разполага с вграден енергиен брояч, който дава информация на потреби-
теля за изразходваната енергия.    Цена:  460.00лв. 

 
Табл. 3. Стойност на елементите на разглежданата фотоволтаична система 

 

1. Вакуумно-тръбни слънчеви колектори 870 лв. 
2. Фотоволтаични панели 3017,52 лв. 
3. Инвертор 2471,04 лв. 
4. Акумулаторна батерия 450 лв. 
5. Контролер 460 лв. 
Общо 7268,56 лв. 
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Може би в завършен вариант, цената за изграждане на проекта, от тези и други, 
малки неупоменати детайлни продукти ще бъде закръглена на 10 000 лева. Това в ни-
какъв случай не бива да обезсърчава желанието на потребителя, решил да даде шанс 
на тази малка, все още, енергиина революция, както в дома си, така и в увереността за 
истината, че енергийната независимост не е просто добре звучащо прилагателно, при-
лепено към нечий начин на живот – неприспособяем към българския, а е идея която е 
готова да покълне и да радва с плодовете си, всеки който й даде възможност за това.  
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ЕЗИКЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА:  

МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА КНИЖОВНОСТ  
И ВИРТУАЛНОТО ОРАТОРСТВО 

Стоян Георгиев Нешев, спец. “Медии и журналистика”, 1 курс  
УНСС 

 THE TV LANGUAGE: BETWEEN BULGARIAN LITERATURE 
AND VIRTUAL ORATORY 

Stoyan Georgiev Neshev 
University of national and world economy (UNWE) 

 

Abstract: The reaching of spiritual and moral health of the bulgarian nation on the 
television achieves by the Bulgarian literary language and the consolidating of our 
linguistic reality after 1989. Both extremenesses of the contemporary TV screen: market 
logic and public mission, the need of high rating, making money, and the responsible 
attitude to the vulnerable audiences – are dependent on modern literary language, adjusted 
to the mediasphere. Communicative models in public TV language got the role to assert 
Bulgarian community development. 

Key words: television, modern Bulgarian literary language, medias, the language of the 
medias, journalism, TV journalists, speech behavior, speech culture, TV audience. 

 

Съвременният български книжовен език е богат, защото е изграден върху осно-
вата на народните говори и е усвоил наследството от хилядолетното развитие на езика 
върху нашите земи. Той има своеобразна структура и звучене и е пръв сред славян-
ските езици – българският език, за да достигне до позицията официален език на 
Република България и един от 23-те официални езика на Европейския съюз. От диспо-
зицията на д-р Иван Богоров и акад. Александър Теодоров-Балан до 1989 г. българ-
ският език оформя публичното комуникативно пространство иманентно. След 1989 г. 
книжовният език е в период на “стилистична революция”. Българският език в медий-
ното пространство разширява категориите си – нови морфологични форми, синтак-
тични конструкции, лексеми. Следствието е резултат на съвременния телевизионен 
екран с фундаментални промени, кореспондирайки с езика ни от звуковата и смисло-
вата страна. С навлизането във виртуалното пространство чрез новата технологична 
платформа интернет се получава следната линия за развитие на българския език в 
българските медии: създадените от радиото и телевизията условия за отделна реч, де-
бати, дискусии и т.н. се разширяват в интернет и дигиталното комуникационно прост-
рантсво, оттук е категорична връзката реторика – интернет. Създава се усещането, че 
езикът по телевизията остава встрани от фокуса, от интереса. Интернет оказва 
влияние и променя функциите на реторическата комуникация. Това насочва някои из-
следователи да анализират тези промени и да въведат термини, които отличават, дори 
пренебрегват телевизионния език и комуникация. Катлийн Уелч използва термина 
“електрическа реторика” (electric rhetoric), Барбара Уорник предпочита термина 
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“реторика онлайн” (Rhetoric Online)[1]. Джеймс Запен смята, че новата дигитална 
реторика стимулира самоизразяването, участието и творческото сътрудничество. 
Телевизията се задържа като основна и силна медия и това е осъществимо по ред 
социологически причини – социален статус – позиция спрямо властта – концентрация 
на материални ресурси, специфика на програмата и аудио-визуалната комуникация. 

 
Съвременният български телевизионен език 

Общуването в сферата на медиите е публично. Медиите осведомяват общество-
то за актуални и значими за него събития, процеси и пр. Медийните текстове имат ви-
наги повече от една функция, като доминират или осведомяващата, или въздейства-
щата. Чрез различните жанрови разновидности: информационна бележка, интервю, 
анкета, репортаж, очерк, уводна статия, коментар и др. се постига фреквенция в 
експресивността за езика на изказа. В стремежа за по-оригинален начин за поднасяне 
на информативни или коментарни текстове журналистът (авторът) си служи с кни-
жовния език. Словотворчеството изисква правила, норми и евфоничност. Манталите-
тът и публичните ценности на българина се променят и това повлиява на официалния 
медиен език т.е. противоречието на нормите на книжовния език във вестникарския 
език. Но бихме могли да приложим това изследване и върху телевизионния език, 
уплътнил и омекотил едновременно “възстановителния дискурс” на съвременния бъл-
гарски книжовен език след 1989 год. 

От казаното по-горе ще анализиране съвременния български книжовен език в 
медиите, в частност – телевизията. Телекомуникационната технология, която с черно-
бяло или цветно видео изгражда картина, разпространява звук и информира, дори въз-
питава реципиента. Тенденцията към колоквиализацията определя по-скоро без-
образна лексика с агресивна семантика, с цел провокация. Но границата между кни-
жовната устна реч и разговорната се нарушава, заедно с връзката език – ценности. 
Степента на официалност или неофициалност при общуването в телевизията е не ви-
наги постоянна. Съвременният средностатистически адресат разбира кога журналис-
тът не се е съобразил с традициите, културата, книжовния език и собствената си об-
ществена роля в даден комуникативен етикет. Използването на жаргонизми, вулгариз-
ми, диалектизми и простакизми в медийната среда е двояк процес. По-компактното, 
по-разговорното поднасяне на информация от медиатора е и по-разбираемо от страна 
на зрителя, но излизането от границите на книжовния език абстрахира зрителя, дори 
този с малко над средното ниво на интелигентност. Етичният език е най-полезен и 
същевременно практичен за усвояване от определен кръг зрители. От социокултурна 
гледна точка на езиковата комуникация е необходим център, който да компенсира ес-
тетическото, научното, институционалното в медийния език.  

Обществената телевизия днес трябва да отговаря на следните критерии: незави-
симост от политическа власт, която гарантира безпристрастност; нестопански харак-
тер на дейността на телевизията, за да се обезсмисли търговският и икономически 
интерес за излъчването на програмата; национална медийна политика, отговаряща на 
нуждите на обществото; възможността за свободен достъп до програмата, за да се 
търси свободна комуникационна среда. Нео-телевизията, за която конферира Умберто 
Еко в статията си “Телевизията: изгубената прозрачност”[2], по-точно частните кана-
ли, които експлоатират докрай мазохизма на зрителите. Това се получава, когато во-
дещият пита кротките домакини, такива неща, които би трябвало да ги накарат да 
умират от срам, но те влизат в играта, повече или по-малко изчервени, и се държат 
като жени с леко поведение. Еко фиксира американска тв игра, предложена от Джони 
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Карсън – “Tonight Show” т.е. че ако интерпретираме телевизията в категориите на ис-
тината и сериозността, сме обречени да я разбираме единствено като палео-телеви-
зията. За да разберем нео-телевизията, трябва да я интерпретираме в категориите на 
играта и забавата.  Екранният дух е духът, пуснат от бутилката с етикет “Хомо 
луденс” – веднъж заиграло се, чудовището, без да се усети, напуска границите на 
сериозността, за да се засели в пределите на забавата, а “забавността на играта не се 
поддава на никакъв анализ или логическа интерпретация”, пише Йохан Хьонзинха[3]. 

 
Вестникарският език като еквивалент на телевизионния 

За да стигнем в дълбочина до езикът по телевизията преди всичко трябва да от-
бележим бизнес интересите и социалните ангажименти на телевизията. Умелото 
балансиране на търговските и обществените интереси в телевизионните програми 
консолидира съвременния български книжовен език като “наложителна вещ” с пре-
зумпцията, че езикът е устойчив и не въздейства убедително сред аудиторията, а тя 
вероятно се състои от деца между 6 и 10-годишна възраст или възрастни (60+). Ако 
направим паралел с вестникарския сюжет на езика, може да отбележим тендецията, 
наложена от Рупърт Мърдок в края на 80-те години на XX век с вестник “Таймс”, по-
влияла на вестникарския свят в европейски мащаб. Тенденция или явление, както от-
белязва Мариана Лазарова[4], довели до ожълтяване, неморални, лишени от разум 
вестникарски текстове. Допирайки се на тези разсъждения - обществената телевизия в 
България (БНТ) след първите 10 години от демокрацията се променя към обществена, 
като отстоява и защитава обществения интерес, независимо какъв е неговият партиен 
цвят. Телевизионната продукция (сутрешни блокове, лайфстайл предавания, кулинар-
ни и забавни токшоута, публицистични предавания, информацонните емисии – но-
вини) изисква преди всичко медийна грамотност. Понятието включва в себе си освен 
езиковата култура на говорещите, а и модели на поведение в дигиталната комуника-
ционна среда, обществени ценности и пренебрегване на комерсиализирането по теле-
визионния екран[4]. Трябва да отбележим и прозрачността и директността на изказа, 
засилването на асоциативността, възможността да се покаже, назове и коментира. 

Публицистичният стил – започва да се изгражда още в старобългарския книжо-
вен език. В произведенията на Кирил и Методий, Климент Охридски, Презвитер 
Козма, Черноризец Храбър и Йоан Екзарх наблюдаваме основните характеристики: 
актуалност на проблематиката, полемичност, експресивност и активна авторова пози-
ция. Днешната публицистика е по-масова, по-опосредствена, по-възпитателна. Публи-
цистичните текстове са синтетични и аналитични, експресивно въздействащи и пр., 
но важен е аргументът за функцията им в по-широк жанров диапазон. По този начин 
се пренасяме и в телевизията – коя е аудиторията, която гледа публицистични 
предавания. Обаянието на оратора (водещ, репортер, журналист и др.), тембърът на 
гласа, ясният изказ, интонацията, езикът на тялото, умението да се създаде контакт с 
публиката са задължителни елементи в телевизионното предаване. Тези паралингвис-
тични признаци на общуването от страна на телевизионния водещ носят отговорност 
за една респективна визия в ТВ пространството. Публицистичните предавания, ток-
шоутата и информационните емисии – новини у нас кореспондират с осведомяваща, 
оценяваща, коментираща и развлекателна функция със зрителя. Езикът в тези преда-
вания е достъпен, избягат се многословието и празнословието, но говорните дефекти, 
високата честотност на изразите и думите от чужд произход, дори диалектизмите 
контролират несериозното отношение към книжовния език. 
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Българската езикова действителност по телевизията: 
от вулгаризма до популизма 

 

В следващите примери ще разгледаме речта в публицистичните предавания, 
емисиите новини и забавните шоута, словоизявлението на водещи и гости преди 
праймтайма. Първият акцент е шоуто “Господари на ефира” по Би Ти Ви, излъчвано 
всеки делничен ден от 23,30 ч., а повторенията са пак всеки делничен ден от 16,30 ч. 
Анализираме го от гледна точна на повторенията. Екипът на предаването е направил 
компилация от медийните изяви на един от легендарните ни български футболисти и 
доктор хонорис кауза на ПУ “Паисий Хилендарски” – Христо Стоичков. Кадрите 
започват от октомври 2006 г., когато оператор на ТВ7 заснема г-н Стоичков, а той му 
отвръща: “Бегай бе, цървулин!”. От септември 2006 г.  репортерка на Канал 3 се опит-
ва да интервюира национала по футбол Зоран Янкович, но г-н Стоичков се намесва: 
“С мирижливите цици навънка” (към репортерката). Кадрите продължават с прескон-
ференция от октомври 2005 г., когато г-н Стоичков говори на неизвестен журналист: 
”Недей се обажда много бе, тъпанар. Да те е*а в селянина смачкан”.  Юни 2011 г. в 
интервю по Канал 3: “Могат само да дойдат под пъпа да слезнат” (вероятно за 
журналисти). [6] 

Сутрешният блок на ТВ7 – “Гореща точка” (06.45 ч. до 09,30 ч.) и неговият 
водещ Николай Бареков, журналист и директор “Новини и актуални предавания” ТВ7. 
През декември 2011 г. се състоя протест на зърнопроизводителите в София и тогава 
водещият Николай Бареков се обърна в ефир към стачкуващите: “Този боклук, който 
тук беше стоварен под формата на трактористки машини да се омита още днес от сто-
лицата, където сме дошли да си изкарваме хляба, защото в противен случай аз ще ог-
лавя едно гражданско общество срещу тази развилняла се пасмина от провинцията и 
не се знае ние к’во можем да напрайм, можем да режем гуми, можем да палим тракто-
ри... Аз не желая някакви разюздани селяни, наистина в центъра на София да ми пре-
чат да си изкарвам хляба... Побъзикаха се, спориха с Борисов, караха се, искаха 
оставки. Айде да се прибират и да работят... Като нямат работа да отидат да си режат 
сланината и винцето върху вестника и да ядат...”.[7] По-късно Съвета за електронните 
медии (СЕМ) глобява медията. 

Токшоуто “Часът на Милен Цветков” по Нова телевизия се излъчва всеки 
делничен ден от 17,00 ч. Различни гости обсъждат актуалните теми, но в предаването 
има място и за зрителите пред телевизионния екран, които могат да се свързват с во-
дещия директно. Зрител към Милен Цветков по телефона (малко след 17 ч.): 
“Маймуна мръснааа. Ти колко си долен! Въшко такава! Не се смей като гнида! 
Тъпанар такъв!...” Или друг пример пак със същото предаване и отново зрител по 
телефона: “Очаквах да та пратат при Коритаров, тиа та пратиа при Лора!... Даже 
исках да та питам дали получаваш ерекция, когато си при нея...” [8] 

 

Нарушените фонетични закони и неуместните  
чуждици в медийния език 

“Екането” при произнасяне на глаголните форми в първо лице множествено 
число (бъдеме, говориме, можеме и др.) се допуска като грешка от образовани хора на 
публични места. Телевизията (заедно с радиото и печатните медии) е публично досто-
яние и би трябвало там да се създават и укрепват съществуващите вече добри модели 
за речев етикет и книжовна произносителна норма. Речта директно въздейства върху 
зрителската и читателската аудитория. В предаването “На четири очи” с Цветанка 
Ризова гостува министър-председателят Бойко Борисов по тема, свързана с пенсион-
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ната реформа: “Искам да отговаряме на всичко. Малко го замръчкахме... Бъркаме в 
раната и го правиме, не го говориме...” Слушаме в спортната емисия по ТВ7 страши 
треньора на ПФК ЦСКА – Димитър Пенев: “Търсиме да бъде добър колективът да бъ-
де... И те можат след като са от ЦСКА, те можат...” 

За групата думи от типа “училища”, “съдилища”, “игрища” и др. все по-често и 
настойчиво чуваме думите с грешно ударение: “... просветното министерство за учи-
лищàта в общината” (пример, журналистка от БНТ). Друг “крилат говорен дефект”, 
който чуваме от голяма част национални ТВ медии са думите: “Вервайте ми!” Пример 
за типичен софийски говор, но в този случай наблюдаваме несъответствие на езиков 
закон – ятов преглас (замяната на “я” с “е”). Тези думи са казани от премиера на 
България в периода 2001-2005 год. – Симеон Сакскобургготски, но и днес мнозина 
допущат “екането” да присъства в речта им. Както казват езиковедите, изговорът с “я” 
става, когато в думата ударението пада върху този звук, а следващата сричка е твърда 
(т.е. срички, които съдържат звуковете “а”, “о”, “у”, “ъ”). Книжовното произнасяне е 
вЯрвайте, трЯбва, нЯкакъв, а не вЕрвайте, трЕбва, нЕкакъв.  

Важен момент в езиковата ни действителност по телевизията е избягването на 
чуждици т.е. стремеж към пуризъм. Прототипите, доказали се като пуристи безспорно 
това са д-р Иван Богоров и акад. Александър Балан, но през годините и други езико-
веди са правили опити да намерят най-релевантните български слова, но неуспешно. 
Разликата е между чуждите думи по произход, употребявани като термини и другите 
чужди думи, които неоснователно се споменават в ежедневието ни. Прави впечатле-
ние, че англицизмите, използвани в медиите, са от политическо естество. Журналис-
тите също си служат умело с тях: “рейтинг”, “имидж”, “брифинг”, “тийнейджър”, 
“рейнджър”, “лобирам”, “оптимизирам” и др. Чуждопоклонничеството продължава с 
лексеми “с ниска стилистична маркираност” – турцизми, които не се използват в офи-
циалната книжовна българска реч, в научните съчинения, много рядко в журналисти-
ката – предимно с иронизираща цел. Но зрителите забелязват и чуват турска реч по 
телевизията (не обозначаваме турските сериали). В различните емисии новини граж-
дани, изразяващи своето мнение пред микрофон често ползат думи като: “юрган”, 
“кеф”, “китап”, “зор”, “мерак”, “аман”, “тепегьоз”, “карък”, “бюлюк” и др. Не е пре-
крачена границата разговорна битова сфера и медийна сфера, което води до “говорна 
илитератност”. В политическите слова също често наблюдаваме подобни паразитни 
думи, но видимо турцизмите са и необходими за съответните етнически групи в 
България. [9] 

Русизмите в нашата реч по скоро обслужват юриспруденцията ни, военното ни 
дело и др. (“ищец”, “искова молба”, “предявява иск”). Контактът им с медиите е без-
условен. Извън базата от термини често телевизионни спортни журналисти употребя-
ват думи и изрази като: “регулярен”, “порядък в отбора”, “удачно подаване”, “Галата-
сарай отново се явява труден отбор за Милан” и др. В интервю по БНТ с прокурор: 
”Майстори на перото – болшинството (вместо повечето или мнозинството) са под-
крепяли левите идеи.” Друг пример: “Нещо, което касае (вместо отнася се, засяга) 
много българи.” 

Както бе споменато съвременният книжовен български език в медиите е необ-
ходимостта за гласност. Контаминацията в журналистическите слова и похвати е въз-
произвела многолики телевизионни водещи, сътворили си собствен стил в публицис-
тиката, дори с цената на сквернословия. (Мартин Карбовски – по Нова телевизия, 
Сашо Диков – Канал 3, Николай Бареков – ТВ7, Люба Кулезич – ТВ7 и др.). Пиететът 
към модерното звучене чрез основата на българския език в повечето случаи води до 
амфиболия. Нерелевантните трафарети в говора отекчават зрителя и се получава 
следната ситуация – пр. научна резенция в академични среди: “С кеф прочетох този 
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китап, ама голям зор ми даде да напиша отзива си”. В свое интервю Николай Хайтов 
разграничава прелестта на зримото, говорно слово от печатното, като казва, че никога 
борбата за чист звучен български език няма да бъде решена, ако не започне тя в теле-
визията и радито т.е. ако оттам започне половината работа е свършена. Според някои 
езиковеди има чужди думи, които обогатяват езика, тъй като те нямат домашен 
еквивалент, докато други го „замърсяват”, опитват се да заместят съществуващи бъл-
гарски думи. Но трябва да отбележим делото на Густав Вайганд (1860-1930), който 
полага основите на немската българистика с Института за български език в 
Лайпцигския университет. По-късно обучава студентите чрез Bulgarische Grammatik, 
като в нея представя темпоралната система на българския глагол. [10] 

 
Телевизията и СЕМ 

Телевизионното отразяване не трябва да нарушава основни правни, морални, 
политически, религиозни, естетически и други социални норми.  Основните принципи 
в радио- и телевизионното програмиране са съхраняването и ненакърняването на лич-
ното достойнство и обществения ред. Акцентира се върху понятието “добри нрави”, а 
разпространението на медийни съдържания в противоречие с “добрите нрави” е обя-
вено за недопустимо. Европейската конвенция за трансгранична телевизия дава прин-
ципната рамка на съдържанието на телевизионната програма като цяло и в частност 
засяга и телевизионната продукция за деца, както и защитата на децата в полето на 
аудио-визуалните медии. 

Съветът за електронни медии (СЕМ) работи в три основни посоки за установя-
ването на стандарти за защита на правата на децата в радио- и телевизионния ефир, 
както пише Катя Михайлова [5]. Първата – дефиниране и конкретизиране на понятия 
и регламенти, които са основни за прилагането на концепцията за закрила на децата. 
Втората е към провокиране и подкрепа на механизми за медийна саморегулация в 
името на върховенството на детския интерес. Третата е към търсене на експертна кон-
султация и обществен диалог по присъстивето и защитата на децата в медийното 
пространство. Непристойният език е част от класификацията, застрашаващ физичес-
кото, умственото и моралното развитие на зрителите деца както и за нормалните сред-
но интелигентни българи. 

Тук е моментът да отбележим приетата Харта за съвременното българско слово 
в Република България от 2004 г., иницирана от професор Марко Семов. Съхраняване-
то на езика като проява и творец на културата граничи със свободата на словото – 
това е възловата причина, с която Хартата създава гаранции за защитата на едно от 
най-великите човешки достижения в България – свободата на словото. Загрижеността 
и тревогата за българското слово не трябва да постига “жертвоприношение” с него, 
чрез “стесняване на словоизявлението” с цел по-разбираема кореспонденция с об-
ществените ценности и политики на българското общество. 

Като извод от всичко това искам да обобщя, че българският език по телевизия-
та “жестикулира своята обществена роля”, той не е ограничен по отношението на со-
циалните групи в обществото и може се да се приеме общонародният книжовен език 
със своите разноводиности – териториални и социални диалекти, така както книжов-
ния език като представителна форма на общонародния. Езикът в телевизията има 
нужда от разнородност, съчетана с адекватно речево поведение и речева култура. 
Българският езиковед и диалектолог акад. Стефан Младенов прецизно акцентира 
върху запазването на идентичността на българия език, а телевизията е вид платформа: 
“... без живите струи на народните говори всеки книжовен език неминуемо избледня-
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ва и се излага на опасност да се обърне в еднообразното сухо и досадно есперанто, без 
багри и отсенки в думите, без емоционалност, сиреч без качества да раздвижи душата, 
да развълнува слушателя или читателя и най-сетне без признак на личното или инди-
видуалното.”  
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ЕКИПНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ПОЛИЦИЯТА 
 

Курсант Николай Пламенов Начов 
Академия на МВР, Факултет Полиция, 3 курс 

Специалност “Противодействие на престъпността  
и опазване на обществения ред” 

 
TEAMWORK IN THE POLICE 

 

Nikolay Plamenov Nachov 
 
Abstract: What are the main aspects in teamwork. How does a team solve problems, which 
are the main issues in teamwork. The essence of work in the ministry of interior and the 
main stages of teamwork. 
 
Key words: teamwork , problem, aspects, method, communication, team building. 
 
 

„По лесно е да се въздейства върху личността на десет души, ако те могат да 
бъдат претопени в една група, от колкото да се въздейства отделнo върху личността 

на който и да е един единствен индивид” 
/Курт Левин/ 

 
Министерството на вътрешните работи, осъществява задачите си по опазване 

на обществения ред и противодействие на престъпността със сили и средства, обосо-
бени в структури на национално и териториално ниво. В основната си част изпълне-
нието на задачите се осъществява чрез реализиране на управленските функции. 

Резултатите от ежедневната полицейска дейност в голяма степен са свързани с 
възможността  за подбор и мотивация  на служители, които се допълват по компетент-
ност и умения, имат обща цел, работят за нейното постигане и носят отговорност за 
крайните резултати. 

Успешното ръководство в голяма степен зависи от прилагането на екипната ра-
бота, която се постига чрез оптимална комуникация, съгласуваност и взаимодействие 
между полицейските сили. 

Екипната организация на дейността е по-ефективна от индивидуалната и групо-
ва дейност. При нейното използване се постига по-голяма резултатност и качество, 
ускоряват се иновативните процеси, увеличава се конкурентноспособността. 

Екипният модел се осъществяване в ежедневната полицейските работа,  давай-
ки им възможност и поле за професионална и личностна изява. 

 
1. Същност на екипа 
Екипът е временна структура, чиято дейност е подчинена на обща цел, която 

предполага обединение на усилията на нейните членове, в зависимост от професио-
налните им компетенции и подготовка, както и на функционалните им отговорности. 
Екипът представлява сбор от служители, които споделят определени виждания и се 
стремят да задоволят своите потребности, чрез постигането на груповата цел. 
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Екипната организация спомага за повишаване на ефективността и качеството 
на полицейските дейности. Чрез тази организация се усъвършенстват формите на 
взаимодействие и координация между полицейските и другите държавни институции 
по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. 

 
2. Екипна работа в МВР 
Успешното реализиране на приоритетите на полицейската дейност изисква пе-

риодично проучване и получаване на обратна връзка за ефективността на изпълнение 
на управленските функции /планиране, организиране, координиране, мотивиране, 
контрол и оценка/, както и реалното състояние на сигурността и обществения ред в 
обслужваните територии. Идентифицирането и извеждането на проблеми, свързани с 
осъществяване на полицейската дейност могат да се инициират от служители с ръко-
водни и с изпълнителски функции, които предлагат и конкретни мерки за решаването им. 

Създаването на екип е начин за ефективно решаване на конкретни проблеми, 
чрез оптимално взаимодействие и съгласуваност на усилията на полицейския  състав. 
Формирането на екип в полицейската дейност е неизбежно и те се създават за при на-
личието на определен проблем. Срокът за функционирането на екипа е в съответствие 
с необходимия за решаването не проблема период от време. 

 
3. Етапи за осъществяване на  работата в екип 
3.1. Идентифициране на проблем 
Всеки полицейски служител може да идентифицира и предлага за решаване 

конкретни проблеми, свързани с организацията на работата в съответната структура, 
сигурността и обществения ред в обслужваната територия и други, отнасящи се до 
ежедневната полицейска дейност. 

В повечето случаи се изисква мобилизиране на допълнителни човешки и фи-
нансови ресурси, а понякога и осъществяване на дейности, извън компетентността на 
полицейската институция. 

3.2. Идентифициране на заинтересованите и засегнатите страни 
Засегнати и заинтересовани страни могат да бъдат различни субекти на поли-

цейската структура, а също така представители на външни институции, организации и 
отделни граждани. 

Този етап има пряко отношение към идеята за сформиране на екип и определяне на 
състава му, отчитайки готовността за съдействие и участие при решаване на проблема, 
съответните функционални задължения, професионални компетенции и потенциал. 

3.3. Изготвяне на предложение за сформиране на екип 
На база изведен проблем и идентифицирани заинтересовани и засегнати стр-

ани, се изготвя предложение до ръководителя на съответната структура на МВР за 
сформиране на екип. В предложението се прави кратко описание на проблема, като се 
посочват субектите, които имат отношение към решаването му и биха могли да ра-
ботят в екип. 

3.4. Сформиране на екип 
Сформирането на екип става:  
- при изпълнението на една и съща задача и когато се обслужва една и съща 

територия. 
- по икономически причини – по-добро заплащане на някои работни места. 
- по социално-психологически причини поради: сигурност на екипа (екипът се 

пази от външен натиск); илюзията, че екипът е недосегаем; екип, в който се осъ-
ществява директен натиск върху инакомислещите. 
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Груповото мислене и стадният рефлекс също спомагат за формирането на екип 
и присъединяването на отделни личности към определена група. 

Социалните потребности, а именно самоосъществяване, реализация, реална 
оценка, самоуважение, са фактор за формиране на екип. 

По своя инициатива или след запознаване с направеното предложение, ръково-
дителят взема решение за сформиране на екип. С цел оптималното определяне съста-
ва на екипа е необходимо ад се проведат допълнителни  консултации със съответни 
служители по линия на дейност. Осъществява се предварителен анализ на проблема, 
определя се целта, уточняват се задачите на служителите, техните компетенции, идеи. 
За разширяване на информацията по проблема е целесъобразно ръководителят да про-
веде допълнителен разговор със служителя идентифицирал проблема и направил 
предложението за сформиране на екип. 

Съставът на екипа /численост, представителство на структурни звена, ниво в 
йерархичната структура, компетенции и функционални задължения/ следва да е в 
съответствие с характера на необходимите полицейски действия, насочени към реша-
ването на проблема. 

Ръководителят на полицейската структура определя правомощията на членове-
те на екипа в съответствие със задълженията и отговорностите им. В самия екип се 
обособяват различни роли: 

-  координатор – координира действията на екипа  
-  моделиер – моделира поведението на екипа 
-  новатор – дава нови идеи за развитие на екипа 
-  търсач на възможности 
-  колективист 
-  изпълнител – изпълнява задачите  и идеите 
-  довършител – дооформя изпълнението  
Дейността на екипа следва да се планира, ръководи, организира, координира и 

отчита. За целта се определя ръководител на екипа.  
Ръководителят на екипа трябва да сплотява, да уравновесява, насърчава екипа и 

да го стимулира за по-добри резултати. Той трябва да има обективно отношение към 
всички свои подчинени, т.е. всички да са равнопоставени помежду си и привилегиите 
за отделни личности да се ограничат до минимум. 

Модели за управление на екипите: 
1) Военен модел – всички служители изпълняват заповедите и се сплотяват 

около знамето. 
2) Спортен модел – получаване на възможно най-добрата практическа подго-

товка чрез: 
* наблюдение на изпълнението 
* показване на пропуски 
* примери за най-добро изпълнение 
 Ръководителят трябва още: 
- да обучава екипа 
- да отстранява конфликтите 
- да печели уважение и да уважава работата и личността на подчинените си 
- да изслушва подчинените си 
- да дава възможност за изява и свобода на действие 
- да упражнява контрол 
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Екипът се сформира със заповед. С нея се определя състава му и неговия ръко-
водител, конкретизират се проблема, целта и задачите, които следва да се решат и се 
срок за решаването им. В заповедта се посочва и периодът на отчетност на осъществя-
ваните дейности. 

 
3.5. Планиране на работата в екип 
За решаване на идентифицирания проблем се изготвя план за действие. Той 

може да се разглежда  и като работна карта за решавани на проблеми на сигурността 
на гражданите и обществения ред. 

Екипът следва да извърши анализ на предстоящия за решаване проблем. Ана-
лизът включва зараждането, развитието и актуалното му състояние към момента, 
изясняване на причините и предпоставките, пораждащи и допринасящи за съществу-
ването му. Целесъобразно е екипът да проучи евентуално предприетите до момента 
дейности по решаване на проблема, както и наличните конкретно програми  и проекти 
с възможности за прилагането им. 

Друг съществен елемент в планирането дейността на екипа е набелязването на 
цел и начин на действие за изпълнение на планираните мероприятия. За отстраняване-
то на определения проблем е възможно да съществуват няколко варианти, което пред-
полага избор на оптимален вариант. 

Екипът следва да предложи решения, взети в условията на конкуренция на 
идеи. При окончателния избор на решение от съществено значение е ролята на ръко-
водителя на екипа. Той трябва да провокира членовете на екипа за предлагане на раз-
лични решения със съответната  аргументация. След избора на вариант се планират 
дейности за работа в екип. За заложените в плана задачи и мероприятия се определят 
конкретни отговорници и срокове за изпълнение. 

От съществено значение при планирането е правилното определяне на срока и 
начина за отчет на членовете в екипа за изпълнение на заложените дейности. Посочва 
се периода на отчетност за свършеното и набелязване на евентуални корекции в след-
ващите действия. 

Периодичността на отчета зависи от продължителността на крайния срок за из-
пълнение на възложените задачи. 

Така изготвеният план за действие на  екипа се утвърждава от ръководителя на 
съответната полицейска структура. 

 
3.6. Работа в екип 
Постигането на ефективност в работата на екипа предполага определянето на 

съответните правила за функционирането му относно: 
- вътрешна и външна комуникация и обмен на информация 
- съгласуване на действията 
- отчитане на временните резултати 
- вземане на решения за следващи приоритети 
Дейността на екипа се координира и отчита от ръководителя на екипа, а кон-

тролът и оценката на реализацията по задачите в плана се извършват от ръководителя 
на полицейската структура. 

Ръководителят на екипа организира взаимодействието и координира рабо-
тата на членовете му, като: 

- анализира актуалното състояние на проблема и ефективността на предприети-
те действия по решаването му. 
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- следи за стриктно изпълнение на заложените в плана дейности. При необхо-
димост предприема организационни мерки за подобряване работата в екипа. 

- периодично изисква и получава информация, относно сроковете и изпълне-
нието на заложените в утвърдения план задачи. 

- взема текущи решения за организация на работата на екипа и изпълнение на 
оперативните задачи. 

- да осъществява връзка с ръководството на полицейската структура и други 
екипи. 

- отчита работата на екипа. 
За постигане на ефективна дейност на екипа, ръководителят на полицей-

ската структура изпълнява следните основни функции: 
- инициира прилагането на този модел за осъществяване на ежедневна поли-

цейска дейност. 
- демонстрира  увереност в личностните и професионални качества на членове-

те на екипа и дава оценка на техните усилия и личен принос. 
- гарантира личната си ангажираност за обезпечаване дейността на екипа с не-

обходимите ресурси. 
- създава подходяща атмосфера за работа в екип чрез свободно общуване и об-

мен на идеи, оптимално разпределение на задачите и адекватна намеса при възник-
ване на противоречия и конфликти. 

- организира обучението и осъществява контрол в ежедневната полицейска 
дейност с оглед повишаване на ефективността при работа в екип. 

Във всеки един екип възникват конфликти. Конфликтът е несъгласие между 2 
или повече страни. Вижданията за конфликта и за справянето с него са различни и 
биват: 

1) Трябва да се решават проблемите чрез обсъждане, сътрудничество, търсене и 
отстраняване на причината за конфликта. 

2) Приспособяване или заглаждане на конфликта. Този стил не дава резултати, 
защото причината за възникването на конфликта стои, тя не се отстранява. Това е мо-
ментно решение. 

3) Намаляване на напрежението (върха на конфликта) 
4) Оттегляне, избягване от конфликта, когато не може да се постигне консенсус 
5) Постигане на компромис. При този стил е важно спазването на принципа: 

„Аз печеля, ти печелиш.” 
Работата в екип изисква наличието на съответни личностни и професионални 

качества и умения на полицейските служители. Ефективното решаване на конкретни 
професионални казуси, свързани с осъществяване на управленските функции и със-
тоянието на сигурността и обществения ред в обслужваните райони изисква по-широ-
ки познания и умения за управленска дейност, информационно обезпечаване, мате-
риално и финансово осигуряване, работа с външни институции и организации и въз-
можности за осъществяване на партньорство с тях. 

Размерът на групата оказва много голямо влияние върху сплотеността на екипа. 
Колкото е по-малък един екип, толкова по-бързо се сплотява и контролът е по-голям. 
Когато екипът е по-голям се появява феноменът „социално безделие”. Има служите-
ли, които се крият зад резултатите на колегите си. Големият екип предразполага за 
скриване в тълпата. 

 
4. Оценката на работата в екип е свързана с осъществяване на необходимия 

контрол. Той се осъществява от ръководителя на съответната структура и може да 
бъде предварителен, текущ или последващ. 
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Периодичността на оценката съответства на сроковете, заложени в плана и на 
сроковете за отчетите, посочени в заповедта за сформиране на екипа. Ръководителят 
може да изисква отчети и извън регламентираните срокове при възникване на нови 
обстоятелства в процеса на решаване на проблема. 

Контролът и оценяването на работата в екипа се извършват по следните показа-
тели: 

- степента на разрешаване на проблема в съответствие със заложената цел. 
- резултатите от предприетите мерки и мероприятия. 
- възникнали нови съпътстващи проблеми. 
- координация в действията на екипа. 
- възникнали организационни проблеми. 
Оценката може да бъде междинна /при етапите на работа  в екип/ и окончател-

на /при приключване на работата в екип/. Възможно е да бъде отразена в табличен 
вид, като се посочват поименно участниците в екипа, показатели за отчитане на дей-
ността, планираните и постигнатите цели. 

Контролът и оценката са необходими с оглед оптимизиране работата в екип 
при разрешаването на други възникнали проблеми. 

Оценяването на постигнатите резултати спомагат за усъвършенстване на рабо-
тата на съответното структурно звено. Всеки член на екипа може да преоцени и опти-
мизира собствената си дейност и способностите си за работа в екип. 

С резултатите от работата на екипа се запознават останалите служители на по-
лицейската структура, с цел популяризиране на положителния опит. 

Решенията на ръководството на съответната структура за работа в екип предпо-
лага гъвкавост в управленската дейност, оптимално използване на силите и средства-
та, с цел пряко въздействие върху състоянието на оперативната обстановка и пълно-
ценното използване на личностните професионални качества на служителите.  

  
 

Съдържание: 
 

1. Същност на екипа 
2. Екипна работа в МВР 
3. Етапи за осъществяване на  работата в екип. 
 

3.1. Идентифициране на проблем. 
3.2. Идентифициране на заинтересованите и засегнатите страни. 
3.3. Изготвяне на предложение за сформиране на екип. 
3.4. Сформиране на екип. 
3.5. Планиране на работата в екип. 
3.6. Работа в екип. 
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СЪЗДАВАНЕТО НА ВИСОКО ЕФЕКТИВЕН ЕКИП КАТО 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД СЪВРЕМЕНИЯ  МЕНИДЖЪР 
 

Стела Мирославова Димитрова 
спец. „Индустриален мениджмънт”, 2 курс 

Технически университет – Габрово 
 

 
Резюме: Целта на настоящия доклад е да покаже съвременните предизвикателства, 
които стоят пред мениджърите, опитващи се да създадат високо ефективен екип, 
начинът и подходът на неговото сформиране, предимствата и трудностите при 
работа в екип. Спецификата на съвместната работа се изразява в постигането на  
висок резултат чрез умело използване на ресурсите за реализиране на общата цел. 
Екипът развива положително съвместно действие, споделено желание за успех, 
съвместни усилия и сътрудничество. 
 
Ключови думи: работа в екип, ефективност, комуникация, колективни и функцио-
нални роли. 
 
 

Социално-кономическите, политическите и духовните изменения в съвремен-
ния свят поставят изисквания за оптимизиране организацията на работа във всяка 
сфера. Динамичният темп на икономическо развитие насочва към нови методи, техни-
ки и правила при осъществяването на съвместен труд и ефективното реализиране це-
лите на индивида и организацията. Това води до необходимостта от правилно комби-
ниране на знанията, уменията и опита на хората. 

Работата в екип е гъвкава форма на организация на работата, адекватна на ви-
соките изисквания на съвременното общество. Спецификата на съвместната работа се 
изразява в постигането на  висок резултат чрез умело използване на ресурсите за 
реализиране на общата цел. Екипът развива положително съвместно действие, споде-
лено желание за успех, съвместни усилия и сътрудничество. Работата в екип е високо 
ефективна технология, защото резултатът от постигнатата цел за определено време в 
конкретна ситуация е по-олям от общия брой самостоятелни постижения на участни-
ците в екипа. 

Работата в екип се разглежда като процес. Върху подхода на работата, трябва 
да се акцентира:  

-  себемотивиране и мотивиране на другите участници;  
- ефективни комуникации;  
- споделено лидерство;  
- споделени ценности;  
- поставяне на високи стандарти;  
- сътрудничество и съгласие; 
- непрекъснато обучение;  
- адекватна система за индивидуална и екипна оценка. 
Необходимо е изследване на техники и методи за осъществяването на подхода 

на компетентността и постигане на висок резултат при съвместна дейност. Важно е да 
се акцентира на необходимите умения за успешно функциониране на екипа и подходи 
за тяхното придобиване, развитие и усъвършенстване. Нужно е да се анализират проб-
лемите при работа в екип и да се изведат препоръки за практиката.  
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Ако задачата, която трябва да се извърши изисква работа в екип, тогава екипът 
е най-подходящата и правилна организация на работа. Следователно, екипът, като 
организационна форма е част от инструментариума на изпълнителите и е „средство за 
извличане на полза от съвместната дейност на хората ... при изпълнение на конкретни 
задачи ... при конкретни условия и в конкретно време”.  

Най-важното качество, което трябва да притежава един успешен ръководи-
тел  е, да може да подбере най-подходящите хора, чиито умения и естествени способ-
ности се допълват взаимно. Мениджъра трябва да открие индивидуалните личностни 
типове, които да включи в неговия екип, за да е сигурен, че всяко полезно качество е 
вградено някаде. 

Д-р Белбин, подчертава разграничението между функционални и колективни 
роли. Функционалните роли са тези, които всички ние познаваме: задачите, описани в 
длъжностните характеристики. Колективната роля е взаимодействието с останалата 
част от екипа. Това се определя от присъщата ни индивидуалност и заучено държа-
ние, вместо от уменията ни, опита или техническите ни познания. Поради тази причи-
на, всеки един от нас ще приеме най-вероятно една и съща колективна роля във всеки 
екип, в който работи, независимо дали е в някой борд на директорите или в местният 
домсъвет. Или с други думи  след като мениджъра е създал екипа си, вътре в него все-
ки си има роля, за да може работата да е много по-лесна. 

Деветте колективни роли включват – растение, изследовател на ресурси, 
координатор, оформител, наблюдател – оценител, масовик, изпълнител, довършител и 
специалист. Растението е човек, който е високо интелигентен има оригинално мисле-
не. Неговото голямо умение е да ражда нови идеи и решаването на трудни проблеми. 
Растението е човекът на идеите. Това не означава, че останалите членове на екипа 
нямат идеи, но Растението мисли по по особен начин и с много въображение. Много е 
чувствителен към критика и похвала, но често се отнася с пренебрежение към идеите 
на останалите и не е лесно да се общува с него на друга тема, освен на неговата. Ако 
се съберат на едно място много Растения, всеки един ще бъде погълнат от собстве-
ните си идеи и ще се бори за тях и просто ще защитава своята гледна точк, без да е го-
тов да приеме предложенията на другите. 

Изследователя на ресурси взема една сурова идея от някой и я развива. Те са 
спокойни и любознателни и много често са популярни, умело преговарят. Тяхната 
положителна и оптимистична натура може да окаже благотворно влияние върху духа 
и мотивацията на колектива. Погледът на изследователите е насочен навън и има 
много контакти извън екипа. Много бързо разпознават новите възможности. Те за-
реждат екипа с ентусиазъм. Твърде често губят интерес щом проекта влезе в релси и 
могат да се провалят при следването на определените им задачи.  

Координаторът е изключително дисциплиниран и е насочен изцяло върху це-
лите. Той е голямата обединяваща сила вътре в колектива и обикновено се радва на 
голямо уважение от страна на останалите членове. Той може да организира екип от 
хора с различни умения и индивидуалности и може да сумира груповите чувства и да 
обобщава колективното мнение на екипа. Често координаторите са тези, които опре-
делят ролите и работните граници на другите, и не е за учудване, че те често стават 
ръководители на екипите си.  

Оформителят е човека, който спомага за оформянето на усилията на екипа. Те 
се опитват да обединят идеи и цели в един единствен рентабилен проект, който след 
това бързо ще наложат за решение и действие. Изглеждат уверени, въпреки, че често 
са изпълнени със самосъмнения и се успокояват само при получаване на резултати. 
Оформителите превръщат идеите в реалност и поради тази причина те често са 
естествени ръководители на екипи.  
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Наблюдателите – Оценители са обективно мислещи хора и спокойно обмислят 
всичко преди да вземат решение. Те претеглят всички „за” или „против”, проявяват се 
като хитри съдии и рядко вземат лоши решения. Най-често, точно те, предпазват ко-
лектива от поемането на грешен път. Когато разполагат с повече писмен материал или 
други данни за комплексен анализ, ще свършат работата си по-добре от всеки друг. 

Масовикът е опора, той е чувствителен и социално ориентиран и най-ясно 
разпознава емоционалните подводни течения в екипа. Те са добри слушатели, лоялни 
към колектива и са меки по природа. Присъствието на Масовик  в един екип намалява 
междуличностните проблеми. Изключително са важни за колективния дух, особено в 
случай на стрес или криза.  

Изпълнителят е човека, който има организаторските умения да превърне 
идеите и решенията в дефинирани и приложими на практика задачи. Той се радва да 
изпълни всяка поставена задача, независимо дали му е приятно или не. Изпълнители-
те правят програми, съставят бюджети и чертаят диаграми, създават системи, проти-
вопоставят се на идеи, които смятат за неуместни.  

Довършителите се съсредоточават върху точното и подробно изпълнение на за-
дачите. Винаги оправдават високите стандарти и никога не пропускат крайния срок.  

Специалистите притежават желанието, целенасочеността и преданоста да бъдат 
прецизни експерти в дадена тяхна специалност. Техният истински интерес е насочен 
към тяхната собствена сфера, към която имат високо професионално отношение.  

Много важно за един мениджър е да определи колко точно хора ще извършват 
тези колективни роли. Дали ще му трябва един или два координатора, съответно из-
пълнители и т.н.. Твърде много Оформители например могат да доведът до конфликт 
или влошаване на обстановката. Но повече Масовици или Изпълнители могат да до-
принесат за един щастлив, но ниско производителен  колектив, чийто членове ще 
наблегнат повече на разбирателството, отколкото на резултатите.  

За по-добра работа трябва да се определи каква е разликата между група и 
екип. Диаграмата на Венн (фиг.1) или така наречения „Троен ребус” много добре 
описва взаимодействието между групата, задачата и индивида. Те са най-важните 
неща за екипа. Всяко наблюдаване върху две от тях и пренебрегването само на едно, 
значително намалява ефективността на другите две. Ако се фокусира вниманието 
върху групата и индивидите в нея, ще има добра работна обстановка, но нищо няма да 
се върши. Ако се концентрираме върху задачата и индивидите, работещите хора ще 
започнат да намаляват. Ето защо членовете на един колектив имат една обща цел и 
тази цел се намира в пресечната точка на трите кръга. Целта представлява едни и 
същи амбиции за успех на екипа по отношение на проектите и задачите, които 
изпълняват.  

 

задача

група индивид

 
 

Фиг. 1. Диаграмата на Венн 
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Екипите използват ефективно знанията, уменията и способностите на своите 
членове. Това което липсва в групата е колективния дух – най-съществената характе-
ристика на екипа. Той участва при осъществяване на конкретните задачи, във взаимо-
отношенията между участниците, с постигане на общата цел и представянето на екипа 
във външната среда. 

 

ГРУПА ЕКИП 
Хора работят заедно; 
Индивидуална отговорност; 
Индивидуални продукти; 
Задачите и целите са или лични или неясни; 
Информацията се дава по необходимост; 
Различни умения; 
Конфликтите се потушават. 

Взаимно доверие между хората ; 
Индивидуална и взаимна отговорност; 
Колективни продукти; 
Целите са общи за всички; 
Информацията се споделя свободно; 
Съвместно ръководство; 
Конфликтите се обсъждат и разрешават. 

Таблица 1. Различия между група и екип. 
 

За да може един мениджър да работи с точните хора, които ще са му необхо-
дими за неговия бизнес, той трябва много внимателно да подбере участниците в екипа 
си. Сформирането става чрез интервюта, на които ще се срещне с много кандидати за 
работа. Именно там са много важни усета и преценката на мениджъра. Той трябва да 
избере хората, които умеят да работят в екип, да разбират и да са компетентни в об-
ластта, в която кандидатстват за работа.  

За успеха на новосъздадения екип е много важно на първите събрания, менид-
жъра да предизвика интерес и въображение за бъдещите проекти. Лесна и точна 
първоначална информация, предоставяне на възможност на членовете да изкажат 
мнението и идеите си. От съществено значение е предразполагането и спечелването 
на доверието, както и желанието за съвместна работа с всички участници.  

 

Формирането, изграждането и функционирането, преминават през няколко стъпки:  
1. Подготовка на задачата, за която е необходимо: цел, създаване на основни 

проекти, разпределение на задълженията между участниците;  
2. Развитие на участниците в екипа: подобряване комуникацията, позитивно 

решаване на конфликтите; 
3. Насърчаване на увереността на екипа: прилагане на стратегии и тактики за 

изграждане на доверие и сътрудничество;  
Модел за изграждане на успешен екип – фиг.2.  
Екипите могат да се създават по различни причини, съобразно характера на 

задачата, това обяснява многообразието от екипни форми. Екипите приемат различни 
форми и често се определят като:  

- работни екипи; 
- управленски екипи;  
- стратегически екипи;  
- екипи по изпълнение на задачата;  
- екипи по проекти; 
- екипи по контрол и качество;  
- екипи по обслужване на клиенти.  
Според най-разпространената класификация на екипи, съществуват четири 

категории екипи:   
1. Консултиращи екипи – те разширяват информационната основа на тези, 

които вземат решения (например, екипи по контрол и качество) 
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2. Производствени екипи – те изпълняват ежедневни, рутинни дейности с 
голяма степен на координиране с други работни звена (например, работни екипи; 
екипи по поддръжката; )  

3. Проектни екипи – те се нуждаят от хора с големи способности за решаване 
на проблеми и специални познания, например – технически умения. Необходима е ви-
сока степен на координиране с членовете на други организационни звена (например, 
екипи на проекти; изследователски екипи; специализирани звена;) 

4. Действащи екипи – те изискват висока степен на специализация и координи-
ране. Те се сформират за кратък или по – продължителен период от време. 

Ако човек почувства, че си заслужава да прави нещо заради удоволствието, 
което му създава, той е мотивиран. Ако членовете на екипа разберат, че тяхната рабо-
та задоволява нуждите на колектива, те ще бъдат високо мотивирани да работят по- 
добре. Най-общите фактори, които мотивират хората в далечна перспектива са:  

1. Материално възнаграждение; 
2. Статус – изграждане на по отговорна длъжност; 
3. Признание – изказване на публична похвала за добре свършена работа;  
4. Отговорност – поемане на по-голяма отговорност;  
5. Удовлетвореност от работата – много хора се мотивират от очакваното 

удовлетворение от работата, която вършат;  
6. Предизвикателство или изкушение – да се направи нещо, което никой не до-

пуска, че може да се осъществи. 
Мениджърът трябва да създаде обстановка, в  която участниците на колектива 

трябва да постигнат успехи, които не биха могли да постигнат индивидуално. Дори 
когато има по-малки проекти и задачи могат да бъдат изпълнени от двама или трима 
човека с взаимно допълващи се умения, така че успеха да е колективен. За да бъде 
един екип още по мотивиран, мениджърът трябва много добре да направи комбина-
цията от хора, които да работят по дадени проекти, така че всеки един от тях да оцени 
собствената си и колективна важност в постигането на крайната цел.  

Ръководенето е ориентирано към изпълнение на поставените цели, непрекъс-
нато усъвършенстване и приемане на нови предизвикателства. От особена  важност е 
създаването на колективния дух – силна идентичност с екипа, съпричастност към ко-
легите и всеотдайност в работата. За да върви работата в един колектив трябва да се 
намалят до минимум противоречията, да има справедливост, похвалите и възнаграж-
денията да съответстват на постиженията:  

-  окуражаване членовете на екипа да се подкрепят един друг; 
-  обучаване на екипа заедно; 
-  почти всеки път различни хора да отговарят за новите проекти; 
-  споделяне с екипа поверителна информация; 
-  отнасяне на всеки един от колектива, като част от него. 
Работата в екип се разглежда в няколко части: планиране, организиране, мотивира-

не и контролиране. Планирането включва поставяне на цел и събиране на информация. 
Организирането е изработване на стратегия за действия, намиране на подходящата так-
тика при екипно взаимодействие и поемане на риск. Мотивирането е водеща роля за 
изпълнение на задачата. Контролирането гарантира изпълнението на поставените цели – 
изработване на критерии относно постигането на целите и изпълнението на задачите, 
контрол на цялостния процес на работа, а не само крайният резултат и съставяне на план, 
за евентуално несъответствие между планирано и постигнато. Успешното ръководене на 
екипа означава ефективно осъществяване на управленските функции. 

Ръководителят трябва да бъде достатъчно сигурен, за да вземе решение за 
предстояща задача. Той трябва да бъде убедителен и да умее да привлече хора към 
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идеята си и към събрания екип. Един мениджър трябва да бъде целенасочен, решите-
лен, да умее да рискува, да се приспособява бързо към промените, да е самокритичен и да 
се доверява на новите идеи. Мениджърът не трябва да е максимално съсредоточен върху 
работата и когато е сред екипа си да говори само за поставените цели. Необходимо е до 
някаква степен да има приятелски тон между тези две страни. Характера на взаимоотно-
шенията между хората е основен фактор за разбирането по между им.  

Комуникацията е необходима във всеки етап от изпълнението на постигнатите 
цели. Благодарение на нея, в един екип се намира правилният подход за съвместна 
работа, установява се точната цел, оценява се колективната работа и се създава хар-
мония и добра среда за работа. Видовете комуникации са вербална, невербална, 
телефонна и електронна. Вербалната е словесната комуникация, осъществявайки се 
чрез речта. От своя страна тя се разделя на индивидуална (пряка) и групова (пряк 
разговор с екипа). Невербалната комуникация най  често това е писмената.  

Факторите, които влияят на комуникацията са индивидуалните характеристики 
на участниците в екипа: 

1. Индивидуалната характеристика на участниците в екипа – всеки участник 
има различни комуникативни способности;  

2. Лидера в екипа – най-важното, което трябва да направи посредством кому-
никацията е създаването, утвърждаването и поддържането на колективния дух; 

3. Състав на екипа – броя на участниците в колектива, колкото повече хора 
участват в един екип, толкова по трудно се осъществява комуникацията и контрола;  

4. Когато говорим за мотивация, забравяме да споменем, че начина по който 
мениджърът се обръща към останалите членове на екипа, е уникално важен. Ако умее 
да използва необходимите мотивационни и нахъсващи слова и ако екипът се мотиви-
ра за работа, то успеха ще е на лице.  

Когато един човек  представя идея, проект или дори да изкаже мнението си, 
винаги трябва да изразява собствените си мисли, не да се влияе от другите. Винаги си 
личи, когато в дадена работа човек, използва собственият си „почерк”. Това показва, 
че той мисли по  малко, по-различен начин и вижда нещо различно и ново. Именно по 
този начин трябва да привлече вниманието към себе си. От съществено значение е и 
техниката на въпросите. Чрез нея се създава добра възможност за диалог, така се по-
лучава допълнителна информация, изгражда се доверие, помага за концентрацията  и 
съдейства за вземане на решения.  

Понякога появата на контра въпроси говори за съсредоточаване, бърза мисъл, 
бързо виждане на дадения проблем по друг начин, висока интелектуалност на събе-
седника.  

Обратната връзка е важен фактор в комуникациите. Тя може да усили жела-
нието за работа. Обратната връзка може да бъде разбираема, невременна както и кон-
кретна. Но тя е склонна да доведе конфликти в екипа, чрез усилване на напрежението. 
Ето защо една критика трябва да бъде фокусирана върху задачата, а не върху личност-
та. Критиката трябва да е съпроводена с положителни предложения за подобрения.  

Екипната оценка е да доразвие и доусъвършенства екипа, да се увеличава 
отговорността с призив за по-високи цели, на база от оценката, и да се обсъдят пред-
ложения за подобряване на екипното изпълнение на задачата.  

Методите за оценяване са:  
1. Самооценка – това е личната отговорност и мотивация на участника в екипа; 
2. Оценка на колегите – включва разрешаването на конфликтите и подобрява-

нето на работата в екип, ако се преодолее максимално субективизма; 
3. Оценка от външни лица и групи – тя се оказва по някои път най-субективна.  
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Работата в екип, е една от възможностите за задоволяване нарастващите по-
требности на практиката от гъвкави форми на организацията на работа, чрез компе-
тентно съчетаване на знанията, уменията и опита на участниците, и съвместното и ус-
пешно развитие на екипа с неговите членове. Тя е процес, при протичането на който 
възникват сложни проблеми с комплексен характер. Екипният (колективният) дух, 
комуникациите, умението за справяне с конфликти, стресът, споделените ценности, 
традициите, символите и знаците на екипа са проекция на културата, ценностите и 
традициите в обществото, организационната култура и културата на участниците в 
екипа. Екипа може да продължи да функционира успешно и да постига високи  
резултати, ако намира сили и възможности за справяне с проблемите и по този начин 
да продължи да се усъвършенства. Усвояването на съвременни научни подходи, 
техники и методи за успешна екипна работа, води до по-бързо адаптиране към съвре-
менните динамични промени в обществото. Придобитите умения за работа в екип се 
пренасят във всички сфери на живота. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 2. Модел за изграждане на успешен екип 
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Емоции

- принадлежност; 
- дълг; 
- лоялност; 
- гордост; 
- доверие. 

 

Ръководене: 
- Организирано към развитие и 
изпълнение 

- Лидерът изпълнява роли на инициатор, 
модел и инструктор 
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ТРАНСФОРМАЦИИ НА ДЕТСТВОТО В СОЦИАЛНО И 
ЛИБЕРАЛНО ОБЩЕСТВО ОТ ТРЕТАТА ВЪЛНА 
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WHERE DID THE SNOW ANGELS DISAPPEAR? CHILDHOOD 
TRANSFORMATION IN SOCIAL AND LIBERAL SOCIETY FROM 

THE THIRD WAVE 
 

Joanna Emilova Tanushina, Olga Atanasova Mineva  
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Abstract: Nowadays, the children spend too much time surfing on the Internet, watching 
television, chatting on their mobiles. Therefore, their childhood is transformed from the 
traditional into a digital one. Moreover, this happens both in social and liberal societies but 
in a different degree. There are certain factors that have an impact on a child’s personality 
such as family, school, friends and the media. 
 
Key words: online and offline communication, digital natives and digital immigrants, 
comfort zone, digital, liberal society, social society, cyber childhood, Third wave. 

 
 

“Няма как да изгубиш нещо, което си нямал 
 и обратното – губим само онова, което вече сме имали.” 

 
В последните години се наблюдава  свръхдинамичен прогрес и развитие на 

технологиите, които навлизат безпрепятствено в ежедневието ни. Най-явен ефект се 
наблюдава върху съвременните деца, така нареченото дигитално поколение. От глед-
на точка на нас – родените в началото на 90-те години, детството интуитивно се 
свързва с ожулени колене, криеница, катерене по дърветата, истинското, реално прия-
телство. “Снежни ангелчета“ е нашата художествена метафора да обузначим обекта 
на изследването ни, а именно – децата. Отнемат ли технологиите детството на децата, 
или никога не са им го давали? 

Под дигитално поколение се разбират децата родени след 2000 г.[1] Съпоста-
вяйки четирите фактора – семейство, училище, приятели и медии, ние ще разгледаме 
формирането на личността на детето под тяхно влияние. За да придобием по-обща 
представа за ролята на средата, разглеждаме либералния и социалния модел на съвре-
менното пазарно общество. В първия модел се откроява сигурността и стабилността 
на семействата, докато във втория индивидуализма взима превес над колективния 
дух. Каква е ролята на децата в обществото? Доколко влияе глобализацията върху 
подрастващото поколение и дали ефектите не стават само негативни? Дигитализация-
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та, на която сме свидетели днес, се изразява в откъсването от реалността и изграж-
дането на нова такава, моделиране на виртуално пространство – новото убежище, 
което издига защитна стена между децата и външния свят, но и пространство, в което 
има нови и неподозирани опасности. 

След като обект на нашето изследване са децата, първо ще разгледаме понятие-
то общество, защото те са неразривна част от него. Стоян Михайлов[2] разглежда 
обществото, като социологическа система, състояща се от пет сфери (пет потреб-
ности) – първо, материално производство (дефинира се на производство на материал-
ни блага и размяна); второ, духовно производство (разделя се на наука и оценъчно-
нормативно отражение); трето, възпроизводсто на хора (изисква няколко вида дейнос-
ти, убединени функционално и целево – битова дейност, здравеопазване, спорт, обра-
зование, възпитание); четвърто, комуникации (те биват два вида – обмен на информа-
ция и транспорт) и пето, обществено управление (от една страна съгласува дейността 
на хората, а от друга поддържа обществения ред в зависимост от господстващата  
форма на собственост и съответния тип обществено управление). Проф. д-р с.н. 
Михаил Мирчев[2] добавя още една шестапотребност – на саморазвитието. Тя се по-
лучава в резултат на взаимодействието и взаимовръзката на всички останали сфери на 
обществото. Според него саморазвитието може да предизвика прогрес или регрес. 
Прогрес има при балансирано развитие между всички сфери, а регрес – когато една 
или повече сфери претърпяват по-голямо развитие в сравнение и за сметка на друга 
или други сфери. Всички сфери си взаимодействат всяка с всички останали и обратно. 
Нито една от тези сфери няма самозадоволяващо се значение, не може да се развива 
поотделно или сама. Така системата на обществото се деформира, което може да до-
веде до материални или духовни кризи. 

От друга страна американският учен Алвин Тофлър, който работив сферата на 
философията, социологията, икономиката, психологията, разделя обществото в исто-
рически план на три вълни – аграрна, индустриална и информационна. Тофлър импле-
ментира вълната като символ, който представя общественото развитие с плавно на-
чало, кулминация и утихване. Първата вълна се развива в Античността и Средновеко-
вието. Тя е отживяла. В нея доминира патриархалната и колективистичната норма на 
ръчния земеделски и занаятчийски труд. Най-често представители на тази първа въл-
на са хората в селата и малките градове. Втората вълна на Тофлър е затворена във 
времевия диапазон на Индустриалната революция (ХIX в.). Първата вълна утихва в 
средата на 17 век, втората в средата на 20-ти, точно тогава третата вълна е в своя на-
чален стадий. Това са хората, представители на днешното информационно общество, 
чийто живот е доминиран от информационните системи, виртуалната комуникация и 
„on-line“динамиката. Развитието на тази вълна продължава и в днешно време. Отлича-
ващото се при нея е, че в сравнние с другите е твърде ускорена – развива се в рамките 
на няколко десетилетия (един или няколко човешки живота), докато първата продъл-
жава хиляди години, а втората – 300.  

От наша гледна точка, днешното дигитално поколение се намира в пиков мо-
мент от нейното развитие. След първата вълна – аграрната и втората – индустриална-
та, развитието на човечеството е поставено в условията на една постоянно променяща 
се среда на работа, учение, общуване и забавления. Въпреки времевите диапазони, 
които посочихме, на практика се наблюдава едновременно съществуване и на трите 
вълни – развити, развиващи се и изостанали общества, които съжителстват паралелно. 
Въпреки това има основни ценности, които са в ядрото на всяка една от вълните. Те 
претърпяват частична метаморфоза, преминавайки от една вълна в друга. Според на-
шия мироглед можем да обобщим тези ценности като здраве, семейство, образование 
и кариера.  
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Според нас е важно точно да се уточнят правата на детето, независимо дали то 
живее в либерална или социална държава. Най-важният елемент в развитието на дете-
то е семейството. Според член 18 на Конвенцията за правата на детето родителите или 
настойниците носят отговорност за отглеждането и развитието на детето, както и за 
закрилата на неговите висши интереси. Държавата трябва да оказва помощ на родите-
лите при отглеждане на децата, като създава служби и институции, които да бдят над 
тях. [3] 

Социалният модел предполага развиваща се икономика, с корпоративна со-
циална отговорност (грижейки се не само за трудово заетите лица, но и за техните се-
мейства), която дава „енергия“ (сила) на целия държавен механизъм, който в рамките 
на своите морални задължения и правни, управленски функции спомага за развитието 
на едно общество. Социалната държава има ясно определени правила и норми,които 
обществото спазва не просто под натиска на властта, а подбудено от своето обществе-
ноотговорно самосъзнание. То е общество с чувство за сплотеност, единство, прите-
жаващо здрава морална спойка, стремящо се не само да удовлетвори личните, но и 
обществените интереси, потребности. В такава социална система семейството, като 
най-малка градивна единица, има сигурност в лицето на държавата. По този начин ро-
дителите имат нужната стабилност за създаване и за осигуряване на пълноценна среда 
за едно дете (възпитание, внимание, сигурност). Социалната политика, която води 
държавата дава възможност на родителите да отделят достатъчно време и средства за 
децата си. На тази основа децата имат много повече възможности да допринесат за 
развитието на обществото, да бъдат пълноценни граждани, с активна обществена по-
зиция, но те не се раждат такива, а се изграждат. Това изграждане е резултат от 
комплексното въздействие на заобикалящата го среда. Тя включва в себе си семейст-
вото, училището, приятелите и медиите. 

Социалното общество е сплотено от своята богата история, наследство, култу-
ра. То  преминава през двете вълни на Тофлър, достигайки третата вълна.Така създава 
и натрупва ценности, които се предават на всяко поколение, като то ги пречупва през 
призмата на времето, в което живее. Също така авторът разкрива идеята за възстано-
вяване на нуклеарното семейство (майка, баща и няколко деца). До него може да бъде 
достигнато като се замразят технологиите на етап втора вълна – унищожаване на ком-
пютъра, също така блокиране разрастването на сектора на услугите, запазване на 
зависимостта на младите от родителите си.  

От друга страна при либералния модел икономиката се развива динамично, но 
липсва социалната отговорност и ангажираност и следователно не дава нужната енер-
гия на държавата, а само на частните сектор, на отделни лица. Държавната намеса е 
сведена до минимум и обществото е водено единствено от лични потребности. Колек-
тивният дух и моралната спойка не са на нужното ниво, за да може обществото да 
бъде сплотено и да се развива в една посока.  

В условията на силна пазарна конкуренция и несигурност, родителите поставят 
на първо място кариерата и едва след това децата и тяхното развитие, възпитание, об-
разование. В това небалансирано общество сме свидетели на т. нар. „ролеви кон-
фликт“. С този пример представяме ситуацията, в която е поставено днешното се-
мейство – родителите се борят за кариерно развитие, но в същото време трябва да па-
зят своя авторитет в дома. Този сблъсък рефлектира главно върху децата. Съперни-
чеството между жената и мъжа може да доведе до разпадане на брака. Борбата за 
еманципация мотивира жената да обръща много повече внимание на кариерата си и 
да влага почти цялата си енергия в тази насока. По този начин традиционният образ 
на майката се размива под напора на съвременното общество и детето остава на заден 
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план. В такава ситуация ролята на бащата също се променя – той може или да е гла-
вен „актьор“ в живота на детето, или да изчезне от него. В последния вариант детето 
остава единица и грижите за него се поемат от чужд човек.  

Още преди училище децата имат свободен достъп до технологии, като проучва-
не на EU Kids Online [4] сочи, че средната възраст, на която дете започва да използва 
интернет е седем, най-вече в Дания и Швеция. Първите години са от изключителна 
важност за формирането на характера на детето. То е невинно, приема всичко видяно 
и чуто за истина, силно податливо е на околните влияния. В развитото информа-
ционно общество децата свикват с ежедневния досег до технологии и загубват реал-
ното детство (играта и контакта очи в очи/ offline с другите деца). Техните комуника-
тивни умения закърняват и съответно с напредване на възрастта се проявяват пробле-
ми с общуването – много по-лесно им е да се изразяват online. Именно това е причи-
ната децата още от девет годишна възраст да си създават профили в социалните мре-
жи (38% – 9-12 годишни; 77% – 13-16 годишни). 

 

Член 29 на Конвенцията за защита на детето гласи, че целите на образованието 
са: 

„Твоето образование трябва да е насочено към развитие на личността, таланта, 
умствените и физически способности; към зачитане на човешките права и свободи; 
към развитие чувството на уважение към родители, самоличност, национални цен-
ности, различни цивилизации и към природната среда.“ 

 
След семейството в развитието на личността на едно дете идва училищната 

среда. При прехода дом – училище социалният кръг на детето се разширява. В тази 
крехка възраст според EU Kids Online[4] първото нещо, за което децата използват 
интернет, е да си помогнат с училищната работа и играят на игри, първоначално 
срещу компютър – 100% от тях. 

Българският закон гласи [5] училището има възпитателна функция (явява се 
втори възпитател след родителя), като изгражда у децата морална, ценностна система. 
Училището е мястото, където детето от седмата до 16-тата си годишнина (задължи-
телно обучение) прекарва огромна част от ежедневието си, занимавайки се с дейности 
с образователна насоченост. Там започва съзнателната част от живота му.В социалния 
модел държавата води силна политика за подпомагане на образователните институ-
ции. При него процентът на държавните учебни заведения е по-висок от тези на част-
ните, докато при либералния модел е точно обратното. 

В училищната среда детето изгражда свой социален и приятелски кръг. Този 
кръг е основополагащ за неговото развитие като личност и актьор в обществото, за 
осъзнаването на неговата роля и функции в същото. Основният кръг от приятели се 
явяват съучениците. За дигитално поколение училището се явява като една от малко-
то възможности за досег с реални, а не виртуални приятели. 

Поради факта, че децата днес комуникират предимно във виртуалното прост-
ранство, те са неспособни да определят своя статус в обществото, като той често е 
силно поляризиран – детето в масовия случай или е със свръхсамочувствие, или е с 
абсолютно смачкано такова и твърде рядко с реално (обективно). СпоредEU Kids 
Online 40% от интернет потребителите между 9 и 16 години са търсили нови приятели 
в мрежата през последната година, 34% са добавили хора към списъка с приятелите 
си, които никога не са виждали лично. 75% от децата използват интернет, за инте-
рактивна комуникация (социални мрежи, съобщения,имейли) [4] От тези данни може 
да се заключи, че децата общуват предимно във виртуалното пространство, където 
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намират „приятели“ според своите интереси, но нямат гаранция за тяхната открове-
ност и истинска самоличност.  

Като трети възпитател в съвременното общество се явяват медиите. Те моде-
лират реалността по свое усмотрение, пречупвайки я през призмата на частния си 
интерес и печалбата. Според Катя Михайлова телевизията все още е медията с най-
голям аудиторен дял. В същото време тя не взима под внимание интересите на дет-
ската публика и не съобразява програмната си схема с нея. ”Данните показват, че едва 
3% от програмното време на българските телевизии са отделени за детски предава-
ния” [6]. В тази ситуация функциите на СЕМ се превръщат в просто „декоративни“. 
Институцията загърбва своите отговорности. 

Освен факторът телевизия, върху детското съзнание влияе и интернет. Преиму-
щество на тази медия е досегът с много различни слоеве в обществото, различни 
страти, много информация, познания и възможността за разширяване на светогледа. 
Друг положителен аспект на интернет е размиването на границите между хората, 
падането на бариерите между тях и преодоляването на големи разстояние за отрица-
телно време. С падането на физическите граници падат и психологическите (предраз-
съдъци, стереотипи, задръжки), увеличава се свободата и се разширява достъпа до ин-
формация. Този неограничен достъп предполага т.нар. „медиа мултитаскинг“ – много 
информация, която е възможно да се обработва наведнъж. Но всичко това има и 
своята негативна страна. Например анонимността и невидимостта са фактори, които 
заплашват детето в интернет. Една от опасностите, до които води интерактивното 
комуникиране е скриването на истинската същност на комуникиращите и поставянето 
на маски. Поднасянето на огромен обем информация наготово, на „един клик“ 
разстояние е предпоставка за неразвиването на човешкия капитал и за закърняването  
на въображението – предпочитанието за ползване на чужди идеи пред създаването на 
собствени. Изхождайки от този факт, дигиталните деца не успяват да развият своите 
комуникативни умения, съвсем логично е те да предпочетат убежището,което им 
предлага виртуалната реалност, интернет. Това е тяхното запазено кътче, където се 
чувстват защитени и уверени в себе си, обществото не може да „убие” тяхното 
самочувствие и не рамкира  мисленето и действията им. В този паралелен свят детето 
си изгражда своя комфортна зона („comfort zone”), като може да контролира постъп-
ките си, да постига мечтите си, да бъде неуязвимо. То може да създаде образ, който 
изгражда перфектния „Аз“, този който мечтае да бъде. Според EU kids online 16% от 
децата между 9 - 16 години са се представяли за различен човек в интернет. Този но-
воизграден свят представлява система като всяка друга с вход и изход. В нея детето 
може да влезе или излезе, когато усети нужда.   

В обществото на 21 век се наблюдава едно ново разделение на хората в след-
ствие на глобализацията и навлизането, развитието на информационните технологии. 
Според Марк Пренски („Digital natives, digital immigrants”)[7] се обособяват две 
групи-дигитални граждани (digital natives) и дигитални имигранти (digital immigrants). 
И докато дигиталните граждани(новото поколение) са в „свои води”,то имигрантите 
постоянно трябва да се адаптират към непрестанно изменящите се технологии, за да 
изчистят своя „акцент", според Пренски. 

Децата на 21в. представляват групата на “digital natives“. Те пренасят своя 
живот респ. детството в кибер пространството. Променените ценности, които идват 
заедно с Третата вълна, възпитават едни млади хора, които според Ли Йакока се водят 
от максимата „Искам много и го искам сега!“[8]. Тук идва въпросът какво ще се случи 
с детството? Дали то ще продължи да се трансформира в дигитално такова или ще се 
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завърне към Втората вълна и традиционната си форма?И накрая оставяме на Вас да 
прецените – изчезват ли „снежните ангелчета” или се пренасят в Интернет.... Губят ли 
съвременните деца способността да мечтаят или просто никога не са я имали.... 
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КОРУПЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ 

 

Курсант  Йоана Красимирова Колева 
II курс, спец. «ППООР», Академия на МВР; факултет – „Полиция” 

Направление „Право и политика” 
 

 
„Няма място за лекарство там, където това, 

което е било считано за порок, става обичай.” 
Сенека, “Писма”, 39, 6 

 
 

Увод: 
 
Основната причина да избера точно тази тема е желанието ми да се осмислят и 

обяснят причините за корупцията в България. Надявам се, един ден да се разработят и 
предложат адекватни модели за антикорупционни механизми и противодействия. 

Проблемът за корупцията е актуален и широко коментиран в обществото. 
Именно поради това съществува потребнос от обективни оценка и провеждане на 
научно изследване с оглед изясняване и ограничаване на проблема, както и даване на 
обективна информация за следващи  действия и работа. 

Корупцията е социално  явление, заложено в самата организация на обществото 
в различни форми и сфери на обществената действителност. Тя се проявява, не само в 
страните в  преход, но и в развитите демократични държави, т.е. корупцията същест-
вува навсякъде както в „страните на благоденствие”, така и в бедните страни. 

Неблагоприятният ефект на корупцията има различни измерения – икономи-
чески, морални и обществени, а така също и поставя самата демокрация в опасност. 
Корупцията е явление, което затормозява общественото функциониране, развитие и 
социалната динамика, но същевременно тя е явление, което трудно може да бъде из-
коренено. Необховимо е усилията да се насочат към ограничаване на това явление, да 
се приложат методи и техники, а така също и модели за противодействие на коруп-
цията с оглед нейното ограничаване в общественото развитие на нашата страна. 

Проблемът с корупцията има и световно измерение – оценява се като един от 
десетте основни фактора за неконкурентоспособнос на икономиката. Корупцията се 
отразява отрицателно и върху конкурентните механизми на пазарното стопанство, 
намалява бюджетните приходи, увеличава разходите по сделките, а оттам и цените на 
стоките и услугите. 

Силен негативен ефект корупцията има върху доверието в държавните инсти-
туции. Тя поставя под съмнение демократичния характер на управлението, особено в 
неукрепналите демокрации, като нашата. Корупцията руши ценностната система на 
обществото и е сведство за настъпление на организирана престъпност. За страните в 
преход, корупцията е сериозна пречка за интегрирането им към общността на разви-
тите социално и икономически страни. 

Няма никакво съмнение, че напоследък една от най-често употребяваните думи 
е корупция. Ако отгърнем който и да е вестни или са загледаме по-продължително 
време  в телевизионните предавания, почни сигурно е, че ще я открием, употребена от 
сициолози, философи, педагози, икономисти, журналисти и юристи. Този проблем 
днес е достатъчно актуален и в последно време придобива нарастнащо политическо 
значение. Благодарение на нестопанските организации и медиите, тази тема придоби 
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особена важност и стана част от дневния ред на обществото. От друга страна, нараст-
ващите изисквания на международните партньори към България във връзка жела-
нието й да се присъедини към европейските и атлантически структури насочиха вни-
манието на дипломатите към равнището на корупцията и възможността на страната да 
се справи с нея. 

Като феномен тя е проникнала в различни сфери на обществения живот-дър-
жавата и общинската администрация, партийни структури, здравеопазването и обра-
зованието. 

Нейните форми на проява са разнообразни – от подкуп до получаване на ус-
луги: пазарни позиции, длъжности, обучение в престижни колежи и университети, 
осигуряване на почивки и забавления. 

Корупционно поведение може да се разкрие най – вече там, където е пресеч-
ната точка между държавния и частния сектор – когато държавните служители вземат 
управленско решение, свързано с интересите на частни лица и когато публичната ус-
луга се заменя срещу частна услуга.  

 
КОРУПЦИЯТА – НЕОБХОДИМО ИЛИ ПРЕОДОЛИМО ЗЛО 
Корупцията е негативно явление, което присъства в общественото простран-

ство от години. Тя е обект на постоянно обсъждане от страна на гражданите и ме-
диите. Определяна е по много различни начини и съществуват различни мнения от-
носно нейната същност. Едни смятат, че тя е необходимо зло, което не може или не 
бива да бъде премахната. За други пък корупцията е “зараза”, която може да бъде от-
странена, ако бъдат предприети необходимите мерки. 

Корупция е всеобхватна. С нея можем да се сблъскаме в болницата, в съда, в 
държавните институции и други области. Като най-корумпирани обаче се посочват 
органите на държавната власт и държавната администрация. Вероятно това мнение е 
наложено и от медиите, които непрекъснато ни заливат с информация за разкрити 
корупционни практики във високите етажи на властта. Несъмнено обаче и по-голя-
мата част от гражданите са се сблъсквали с корупцията в отношенията си най-вече с 
държавната администрация. Какви са причините за това? 

На първо място в този вид корупция има две действащи лица – корумпиращият, 
т.е. гражданите, и корумпираният, т.е. държавните служители. Всеки от тях изтъква 
необходимостта от корупциятата, използвайки различни аргументи. За гражданите 
причина да подкупят държавен служител е мудността и нелюбезността на служители-
те в администрацията, прекалено усложнените процедури, както и безкрайно дългите 
опашки. Корумпирайки служителите, гражданите преодоляват тези трудности и си 
осигуряват желаното от тях обслужване – любезно, адекватно и бързо. Служителите 
също  са доволни от корупцията, тъй като тя им осигурява допълнителните средства, 
от които те имат нужда, но държавта не им осигурява. Дали обаче тези две “необхо-
димости” , аргументиращи корупцията не могат да бъдат осигурени по друг начин. 
Дали корупцията ще  се намали, ако държавните служители обслужват гражданите 
“правилно”? Дали това е постижимо с увеличение на възнаграждението на служите-
лите? 

Безспорно гражданите биха се отказали да заплащат нерегламентирани суми, за 
да получат адекватно обслужване, ако служителите вършат своите задължения 
съвестно и навременно. Ако има служители, от чиято работа гражданите са доволни, 
то гражданите ще бъдат мотивирани да сигнализират при случай на корупция. Как 
обаче да се мотивират държавните служители да работят по-ефективно? 
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Проучванията показват, че по-виското заплащане не е гарант за отстраняване 
на корупцията – то е полезно само в определени граници. Освен това хората са раз-
лични и ако едни ще се задоволят с увеличеното заплащане, то има и алчни хора, 
които искат все повече и повече. Затова едно повишено заплащане на труда на дър-
жавните служители би следвало да се съпътства от строг контрол. Също така за моти-
вация на държавните служители могат да се използват методи като предметни и ма-
териални награди, премии и др. 

Задоволяването на потребностите на гражданите и служителите е само един от 
начините за намаляване на корупцията. Друга мярка, която може да бъде предприета, 
е намаляването на прекия контакт между служителите и техните клиенти. В този 
смисъл добър ефект има въвеждането на е-услугите – облекчен обмен и достъп до 
бази данни, плащания по електронен път и др. 

Посочените по-горе мерки свидетелстват  за възможността корупцията да бъде 
преодоляна. За целта обаче е нужно и активна подкрепа от гражданите, защото, както 
е казал народа “Не е виновен този, който яде баница, а който му я дава” – гражданите 
трябва да спрат да търсят правата си по нерегламентираните пътища, а чрез изисква-
нето им от компетентните органи. Едва когато всички тези “инструменти” на борбата 
с корупцията бъдат на лице, тя ще бъде преодоляна. 

  
Класификация на видовете корупция 
 

Съществуват две класификации на видовете корупция. Едната класификация е 
традиционната. Тя разделя корупцията на дребна и голяма по елементарния приз-
нак “размер на даваните пари”. Ако някой получава 20, 50, 100 хиляди долара това е 
голяма корупция. Ако някой дава 10 лева, 50 лева и т.н., за да получи услуга, която 
така или иначе му се следва – това е малка корупция.  

Втората класификация е разделянето на корупцията на административна и 
политическа. В този случай признакът, по който тя се разделя е дали за осъществява-
нето на корупцията е необходимо единствено и само да се наруши от някакъв дър-
жавен служител някакъв вътрешен или нормативен акт (заповед, закон), или е 
необходимо политическо влияние за реализиране на корупционната схема. Това е 
по-модерно виждане на разделянето на корупцията, според него не размерът на под-
купа е важен, за да се ориентираме по-добре какви инструменти да използваме за 
борба с това явление.  

Съществува и едно трето разделение на корупцията – това, което се използва 
най-често от Световната банка – на дребна корупция и това, което те наричат “прев-
земане на държавата”. Под превземане на държавата се разбира овладяване на 
основни лостове на държавното управление в изпълнителната, законодателната и 
съдебната власт от икономически интереси и по нерегламентиран начин, т.е. не чрез 
избори, а чрез търговия на влияние, или незаконно финансиране на изборна кампания. 
Впоследствие, овладените по такъв начин структури на държавното управление, за-
почват да работят не в полза на тяхното общество, а в полза на тези групи, които по 
някакъв начин са им помогнали да бъдат поставени там.  

На основа на тази класификация Световната банка разделя държавите на 
страни с висока степен на превземане на държавата и ниска административна 
корупция и на страни с всички възможни варианти на тези две, т.е. разглежда се 
вариацията от тези два вида корупция, за да се види в коя категория попада страната. 
България е към средата на списъка.  

Важно е това да бъде посочено, защото в общественото съзнание е много 
здраво скрепено убеждението, че България е изключително корумпирана страна. На 
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практика всички изследвания, които се правят по-скоро не подкрепят това твърдение. 
Това са изследвания, които се правят независимо, не от правителството и не може да 
се каже по никакъв начин, че данните са манипулирани. Когато говорим, например за 
позиция на България в индекса на прозрачност, тя е две места под Гърция, на едно 
ниво с Чешката република, по-добре е от Полша, по-добре е от Словакия, по-добре е 
от Латвия – в смисъл по-некорумпирана. От нашите колеги по присъединяване, тези 
които са по-добре от нас са: Словения, Унгария, Естония и Литва. Нивото на коруп-
ция в България е абсолютно сравнимо с нивото на корупция в Гърция според този 
индекс.  

 
Състояние и развитие на проблема в  България.  
Корупция в държавната служба 
 

Работата в структурите на цантралната и местната администрация, членове на 
правителството и правителствени органи, областни управители и кметове е свързана с 
вземане на решения по проблеми, засягащи непосредствените интереси както на от-
делни хора, така и на социални групи и общности. Този факт психологически прово-
кира чувството за зависимост, отношението „те и ние”. 

Корупцията в държавната служба означава използване, на несвойствени цели, 
голяма част от предлаганите административни дейности, които постигат други цели, 
различни от официалните резултати. Също така ако корупцията означава злоупотреба 
с власт, с която е овластен съответният администратор, такова поведение ще бъде ос-
нование за атакуване на съответните административни актове и действия като неза-
конни. 

Държавните служители възприемат своето положение като несправедливо в 
сравнение с печалбите на участниците в частния бизнес. Отсъствието на материални 
стимули в държавната служба е сериозна причина за корупцията в публичната адми-
нистрация. 

Колкото повече бариери има по пътя, колкото повече ограничения и режими, 
толкова повече нараства и значимоста на тези  „отговорни” решения, на тези, които 
вземат решение нараства цената на услугата, която може да се продаде или купи. Тази 
зависимост стимулира корупционното поведение и многообразни корупционни прак-
тики. 

Политическите сблъсъци, институционалните борби за утвърждаване, честите 
промени в законодателството допълнително допритнасят за известна нестъбилност на 
заетите в администрациято. В последните години политичестите назначения се увели-
чават в резултат на честите смени на правителствата, избрани от различните полити-
чески мнозинства в парламента. 

Корупцията в публичната администрация има много лица. Много често гражда-
ните с готовност плащат нещо на някого даже и за получаване на иначе безплатни 
административни услуги. Не може да бъде овладяна и пресечена само с админист-
ративни мерки. Тя е сложен социален феномен приничинен от икономически, полити-
чески, организационни и професионални условия. Към ограничаване на самата коруп-
ция е необходимо да се подхожда чрез прилагането на комплексни мерки в държав-
ната администрация. 

Административната реформа не може да реши проблема с корупцията. Нейната 
цел е да преорганизира и приспособи държавната администрация към изискванията на 
икономическата и социална реформа. Проблемът за корупцията и публичната адми-
нистрация и по-конкретно при изпълнениета на държавната служба, той не е партиен , 
а се явявя обществен проблем на цялото общество.  
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В съвременното общество днес докато има някой, който е готов да се подкупи, 
за да се облагодетелства, да печели предимства по не честен път, докато има чиновни-
ци в най-общия смисъл на думата, които чрез служебното си поведение търсят въз-
можности да печелят на гърба на обикновените граждани – ще има и корупция в 
администрацията. 

 
Модели на корупционно поведение 
 

Изслеванията на корупционното поведение покават, че макар корупцията да е 
обект на интензивно обсъждане в публичното пространство, липсва ясна и добре 
структурирана обществена представа за същността и характеристиките на това яв-
ление. За корупцията се мисли като за нещо, което се подразбира и няма нужда от 
специално уточняване. Макар и да е парадоксално, в общественото съзнание все още 
няма изградено и наложено общоприето разбиране за това, що е корупция. При про-
веждане на теоритични и емпирични изследвания, корупцията се разглежда като 
сложно и многопластово явление, на което се дават различни дефиниции. Като об-
ществено отношение корупцията се явява като форма на нерегламентирана социална 
размяна. От икономическа гледна точка разпространението на корупцията се подчи-
нява на класическите пазарни принципи. По-голямото търсене и ограничено предлага-
не индуцират и по-голяма корупция. Механизмите и моделирането на корупционното 
поведение се основава на едно сравнително прости теоритично разчленяване на еле-
ментите на социалните дейности. 

  Всяка социална дейност има предпоставки, които от гледна точка на субекта 
на дейността  най-съществени са нагласите, по които той схваща заобикалящата го 
нормативна среда. 

Дейността предполага специфично взаймодействие между субекти, който раз-
менят притежаваните от тях ресурси, за да постигнат определена цел. Реализирането 
или нереализирането на целите генерира у субектите определени очаквания отностно 
характера и структурата на дейността при следващия цикъл. На тази основа всеки 
субект изгражда или променя своята стратегия на поведение. Приложен към коруп-
цията, този модел на социална дейност би могъл да се сведе до следните основни ком-
поненти: 

Структурни елементи на дейността и корупционното поведение.Предпоставки 
за дейността и корупционни нагласи. Обхващат разпознаването на корупцията като 
социално явление, оценките за нейната ценностна допустимост и степента на готов-
нос да се нарушават действащите в обществото лигитимни норми на социално пове-
дение. 

Взаимодействие на субектите и корупционните действия. Обхваща дейността 
на субектите, свързани с обстановка и реално извършване на акта на корупционно по-
ведение. 

Резултати от дейността и разпространение на корупцията. Включва оценката за 
степента на разпространение на служителите от обществения сектор в различни фор-
ми на корупционно поведение, както и оценките  за степента на превръщане на 
корупцията в обичайна норма на поведение. 

Очаквания и оценка за перспективите на корупцията . Обхващат възможността 
на обществото да се справи с корупцията.  

Очаквания и оценка за перспективите на корупцията . Обхващат възможности 
за ограничаване на корупцията. 
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Корупцията се проявава преди всичко в зоната на взаймодействие на публич-
ния сектир с гражданите и частниа бизнес. Най-често се разграничават два основни 
типа корупция, които  се разграничават по свойте мащаби, субектите на извършване, 
механизмите на реализация и др. 

Голямата корупция в която са въвлечени висшите държавни служители, поли-
тиците и бизнесмени, които вземат решенията за разпределение на значителни ресур-
си. Малката корупция обикновено осъществявана от служители с по-нисък ранг, 
които непосредствено контактуват с гражданите и с представители на малкия и сред-
ния бизнес. Този вид корупция има по-масов и ежедневен характер и е свързан с по- 
малки мащаби на плащания, подаръци и услуги. 

 
Могат да се разграничат и два общи случая на корупция: 
- ситуациине, при които незаконно се  извличат лични облаги от служителитя, 

задължен служебно да извърши определен дейности или административни услуги. 
- случаите, при които служителят извършва действия, осигеряващи на даващия 

подкуп облаги на каквито той няма право. 
Общото и в двата случая е, че се „купуват” благоприятни решения и 

действия на държавни служители от заитересованите лица, групи или организа-
ции, създавайки корупционен пазар на административни и политически услуги. 

 
Най-разпространените механизми за реализация на корупционен акт са: 
 

 Данане на подкуп на едно служебно лице – действието се извършва на че-
тири очи. При този вид доказуемостта на извършеното действие максимално затруд-
нена и това го прави предпочитан начин за осъществяване на корупционни действия. 

 
 Давне на подкуп на няколко служебни лица – свързани професионално 

и/или изпърняващи съвместно определени функции. Този нъриант се среща в слу-
чаите, в които, за да се осъществи корупционно деяние, е нужно съучастието на група 
служители. 

 
 Даване на подкуп чрез посредници – наблюдава се в случаите, в които меж-

ду двамата участници в корупционното действие не съществува установени отно-
шения. 

 
При анализирането на моделите на корупционно поведение е нагно да се из-

следва и ролята на основи действащи лица в осъществяването на корупционното 
действие. Варианти за инициране на корупционното взаимодействие, типични случаи 
на малката корупция са следните:  

 Активната страна е служителят, като директно заявява каква е цената, за из-
вършване на желаното действие или услуга; 

 Служителят не афишира директно желанието си да получи някакъв подкуп, 
но създава пречки от формален и неформален характер, при което др. страна бива 
принудена сама да предложи някаква корупционна алтернатива; 

 Лицето, което желае да получи някакъв вид услуга, само предприема актив-
ни действия, като директно предлагана съответния служител определено корупционно 
възнаграждение. 
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ИЗВОД 
 
Когато се говори за корупция, не се има предвид само даването на подкуп 

срещу получаването на  определена услуга. От социологическа гледна точка, коруп-
цията е свързана и с личното облагодетелстване. Разбира се, не може и няма точни 
показатели, които да измерят нивото на средствата, които се движат в корупционнта 
практика, защото те са свързани с договаряне или комисиониране “на тъмно.” Когато 
избухне обаче, скандал, подобен на изследвания в тази работа сатва ясно, че 
пирдобивките, на които се радват управляващите не се включват само във високата 
заплата, задграничните пътувания, привилегированото отношение и пр. В България е 
развита и съществува практика на лично облагодетелстване на много високо равнище 
и в големи размери. Очевидно трудно може да се разчита на личната съвест и само-
критиката на управляващите по проблема. Ето защо, трябва да се предприемат зако-
нодателни мерки – като се следи стриктно за спазването им, за да се пресекат подобни 
деяния. А ролята на гражданското общество да се издигне от пасивен наблюдател на 
процесите до акитвен контрольор и оценител на управляващите по време на мандата 
им. 

В България корупцията вече е обществено зло, като гражданското съзнание е 
готово да се противопостави и да опита да се пребори с него. Проблемът за ко-
рупцията фокусира множество проблеми, които изпълват съдържанието на страте-
гията за успешен преход към работеща и ефективна пазарна икономика. Необходима е 
промяна в модела на мислене и поведение на гражданите относно констатацията, че 
корупцията е част от самото управление и не може да бъде преодоляна. Важно е хора-
та да бъдат убедени и мотивирани да избягват корупцията, т.е. да се възвърне дове-
рието към държавните институции и към способността и желанието на държавната 
служба да изпълняват задачите си без да са необходими незаконни стимули. Правител-
ството от своя страна прави необходимите стъпки чраз законодателството, което 
предлага, за да ограничи възможностите за корупция на държавната администразия. 
Тези стъпки на правителствено и законодателно равнище и започналото активизиране 
на гражданското общество, трябва да ги разглеждаме като едно добро начало за огра-
ничаване на корупцията в България. Пред българското общество на този етап стой 
въпросът да се намерят тези механизми, които ще обединяват енергията на граждани-
те, неправителствените организации, бизнеса и държавната администрация в битката 
срещу корупцията. Като сигурен механизъм за преодоляване на корупцията може да се 
посочи изработването на гъвкава законова база, която да бъде адекватна към състоя-
нието и нуждите на обществото.  

Борбата с корупцията е критерият за зрелостта на демократичните институции 
и на правителството, както и за зрелоста на гражданското общестов, на нестопанските 
организации и на медиите. 

Успехът в борбата с корупцията ще се третира и като очевиден белег за дости-
гане на определени международни стандарти в развитието на страната. Като цяло този 
успех трябва да даде гаранция за управляемост на процесите и ефективен граждански 
контрол върху институциите в българия. 

Все пак трябва да кажем, че битката с корупцията никога не е окунчателно 
спечелена. Тя трябва да е непрекъснат процес, в който да се включат държавта и 
другите обществени структури, цялото гражданско общество, с конкретни инициати-
ви, да доведе до нетърпимост към явлението и ограничаване на случаите на корупция. 
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Разбира се корупцияте е съществувала от древни времена и ще подължава да 
съществува. Нашата основна цел е да ограничим нейното развитие и влияние, за да 
може  да живеем в едно наистина демократично общество и да се възтанови доверието 
в държавния служител и публичната администрация.  
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БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА МЛАДИТЕ: 

ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ И ХУДОЖЕСТВЕН ОБРАЗ 
 

Иван Русланов Василев, спец. „ОКИН”, 2 курс 
УНСС 

 
BULGARIA THROUGH THE EYES OF THE YOUNG PEOPLE 

EMPIRICAL ANALYSIS AND ARTISTIC IMAGE 
 

Ivan Ruslanov Vasilev  
UNWE 

 
 
Abstract: Young people are the future of a country. One day they will get into the politic, 
into the economy, in the society of the country where they have to turn Bulgaria into a 
decent European country. However, when one just completed it’s education, full of energy 
youth can not find work at it’s home place, when it’s not enough motivated to develop, it 
goes beyond it’s home land in order to find better future abroad. It is time for young people 
to be heard. 

 
Key words: young, going abroad, not enough motivated, the future of a country, it’s time to 
be heard, not enough motivated, develop. 

 
 

„Истината рядко е чиста и никога проста.” Безсмъртните думи на Оскар Уайлд 
са валидни и до днес. Особено, когато погледнем към състоянието на света, в който 
живеем. Един модерно деградирал свят, епоха на достъпа [1] и парадоксалното щас-
тие [2], в който мечтите за добро и смислено съществуване леко отстъпват встрани. 
Стремежът към материалното е доста крачки пред хуманните ценности, които често 
забравяме, докато вървим по нелекия път на живота. 

А какво е положението в България? Нашата родина често е наричана страна на 
абсурди, на бедност и на недоволни хора. И може би наистина е така. България е 
държавата с най-нисък стандарт на живот в Европа. Тя не предлага огромни възмож-
ности на населението си, с което отблъсква все повече млади хора от нейните терито-
рии. А младите са бъдещето на всяка страна. Нали точно те са заместващото поколе-
ние в политиката, в икономиката, в обществото, което ще трябва да превърне 
България в една достойна европейска страна? Когато обаче един току-що завършил, 
зареден с енергия младеж не успява да намери работа в родината си, когато не е до-
статъчно мотивиран да развива себе си, той излиза извън страната, която трябва да 
представя пред света. Забравя я , опитвайки се да намери едно по-добро бъдеще за 
себе си зад граница. И вместо да се опита да промени реалността, зависеща от ковар-
ните банкноти, той се слива с нея. Време е младите да бъдат чути. Те могат да пока-
жат истини, за които обществото дълго време е затваряло очите си.  

 
Българските млади днес – емпирични проекции   
 

Младите хора в България имат своите възгледи за живота, мечти и стремежи. 
Както всяка търсеща душа, те се опитват да намерят своя път, често гледайки от 
своите родители. А каква е представата на по-възрастните българи за младежта? 
Според резултатите от изследването на нагласите към различните по вяра, традиции и 
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обичаи хора [3] , финансирано от Европейския парламент 63,6% смятат, че децата им 
не се интересуват от здравето си, а единствено от парите. В страната ни рядко се на-
мира човек, който да работи това, което обича. А за един търсещ работа младеж няма 
големи шансове да печели достатъчно с любимото си занимание. Затова той се 
съгласява на всичко, стига то да му осигурява доходи. Той посвещава цялото си време 
на тази работа, за да може да си осигури по-добър стандарт на живот. Тук наблюде-
нията на родителите са правилни. По цял свят младите се опитват да се издигнат от 
дъното към върха, устремени към по висок социален статус. В амбицията и принудата 
си те забравят за съвсем обикновените неща като развлечения, свободното време и 
дори здраве. Лошото в случая е, че според тази класация младите хора на България 
почти не се интересуват от образованието. Дали това наистина е така?  

Според данните от изследване на „Европейската фондация за подобряване на 
качеството на живот” [4], около 22 % от българите на възраст между 15 и 24 г. нямат 
образование, работа и не се стремят към нито едното от двете. Посочените причини за 
това са разнообразни. Можем да вземем предвид факта, че децата остават в зависи-
мост от родителите си до много късна възраст, а и междувременно са подложени на 
лошо влияние от хора, които приемат за идоли. С това обаче не се изчерпват причини-
те младите хора да не мислят за образованието си. При тях липсва нужната мотива-
ция. Те не държат на училището, защото мислят, че дори и без него биха могли да 
осъществят своето желание за печалби и измамно луксозен живот. Младежите смятат, 
че учат излишни неща, които няма да им трябват в работата, бързо напускат училище 
в търсене на по-лесна печалба. Разбира се, има начин това да се предотврати. Трябва 
обаче да се намери решение, което да гарантира, че след завършването на образова-
нието си, младите българи ще могат да намерят по-доходоносна работа за себе си. 
Трябва да им се покаже, че с по-висока квалификация, целите се постигат по-бързо, 
желаният социален статус по-скоро се усвоява. Училището и след това университетът 
е нужно да се превърнат в места, където младите хора да знаят, че бъдещето им е под-
сигурено, стига те да продължават да учат.  

Ценностната система на младия българин се мени динамично. Проучването 
„Нагласи и ценности на младите хора в България” (2010-2011) [5] сочи следните тен-
денции. 57 % от респондентите на възраст между 15 и 30 години твърдят, че ако биха 
могли да изберат страната, в която да се родят, биха искали това отново да бъде 
България. Смятам, че това не е толкова нисък процент, което показва, че младите не 
са загубили своята връзка със страната си. На противоположното мнение са 19 % от 
юношите. Голяма част от тези младежи са на възраст между 19 и 24 години. Близо  
18 % от запитаните определят чувството си за принадлежност към родината като сла-
бо или твърде слабо. Радостен е фактът, че 28 % от младежите определят чувството си 
за принадлежност като твърде силно и дори очакват положителни промени в страната 
си. Около 40 % от тях очакват в близките години младежта да играе главна роля в по-
литическия живот на страната ни. Една положителна нагласа, която може би ще спо-
могне и повече българи да останат да се развиват в границите на родината си.  

Национално проучване на нагласите и ценностите на младите хора, този път на 
„Сова Харис” [6] също подчертава, че в младите у нас ценностната система е изграде-
на върху парите. Интервюирани са 1000 младежи на възраст между 18 и 30 г. Броят на 
нечетящите българи също е стряскащ – 33 %. Едва 23 % в момента или наскоро са 
чели някоя книга. Това отдавна не е изненада за българската общност. Младите бълга-
ри са оставили на заден план художествената литература, за да освободят време да 
постигнат целта си – забогатяване, което според тях е единствено спасение. Няма и 
как книгата да бъде възприемана като интересна и полезна ценност, при положение, 
че дори и по-възрастните хора, дори и известните личности, които виждаме всеки ден 
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на екрана не я подкрепят. Продължителна е тенденцията да се правят различни кон-
курси за красота и музикални формати, които да задоволят прищявките на аудито-
рията. Не са малко и игрите, в които печеленето на пари е въпрос на късмет. В 
сутрешните блокове и токшоута не е особено често явление някой автор да представи 
книгата си. А трябват повече такива предавания, които да подкрепят културата. 
Медиите са една от най-силните институции, диктуващи ценностите в младия бълга-
рин. За това трябва да има класации като „Голямото четене” или „Малкото голямо 
четене”. Една много полезна инициатива, с която БНТ се опита да припомни не само 
любимите книги на българите, но и да запознае младежите с класики като „Под 
игото” на Иван Вазов, „Тютюн” на Димитър Димов и „Време разделно” на Антон 
Дончев. Едни големи български романи, които не само биха се сторили интересни на 
начеващите читатели, но и ще им помогнат да осъзнаят, че в този свят не всичко е 
пари. Подобни занимания, ще накарат младите да погледнат към България като 
страна, в която са се родили велики таланти. Така ще разберат, че си струва да 
продължават да се борят и да постигат все по-стойностни и смислени неща, за да 
оставят следа. Може би все пак новите надежди на България виждат пропуските в 
системата, не само относно литературата, но и откъм незаинтересоваността на връст-
ниците си. 

Данните на Сова Харис сочат засилена критичност у съвременните млади. 18 % 
от респондентите намират българите на тяхна възраст за безотговорни. 13.6 % пък 
смятат, че те са амбициозни и упорити. Мързелът е основна черта на родните млади 
според 13.2 % от респондентите. Според 12.4 % младите са интелигентни и информи-
рани. Тези данни говорят, българската младеж не е безразлична към своите връстни-
ци, като по своите наблюдения дава мнение за случващото се сред тях. Само в едно 
такова активно общество, което не прикрива истината от себе си могат да се променят 
мненията, в които на първо място е безотговорността на младите.  

В очите на младежите политиката не представлява особен интерес. 55 % не се 
вълнуват от политическите драми на страната ни. Подрастващите не се интересува от 
политика не защото я смята за безсмислена. Те не се обръщат към нея, тъй като са от-
вратени от пошлостта, която изразява всеки ход на новия български политически кли-
мат. Според младите, ако не си човек на влиятелна личност, няма как да се добереш 
до място в българската политика. В техните очи тя е сбор от хора, поставени по-скоро 
заради влиятелни връзки, отколкото заради кадърността си. Същите тези поставени 
хора, те виждат като консуматори на държавни субсидии и бонуси, неспособни и не-
заинтересовани да защитават обществените интереси.  

Според изследването прохождащите в обществото българи имат забележки и 
към живота у нас. Според голям процент от тях личната инициатива не се стимулира. 
Цели 60 % застават зад това гледище. Според 78 % България не се грижи достатъчно 
за младежите си.  

Положителен резултат е, че 54 % от младите ни надежди категорично няма да 
емигрират. 40 % обаче се колебаят, а 6.5 % твърдо вече са решили да търсят по-светло 
бъдеще извън граница. Причините за това също не са малко. Най-много хора са отбе-
лязали безработицата – 27 %, а според 15 % мотивацията и по-високият стандарт на 
живот в чужбина. В търсене на по-добър живот, много от младите българи не се връ-
щат обратно в родината си. Ако се върнат обаче, те не могат да приемат отново начи-
на на живот в страната ни. 

Подобен е случаят разказан в сайта EurActiv.com по повод статията „Източна 
Европа се стреми да върне работниците си обратно”[7]. В отговор на статията  
д-р Орлин Внушков споделя, че след като е завършил магистърската си степен по биз-
нес администрация във Великобритания, решил да се върне в България. Той определя 
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своето решение като „най-горчивият урок, който някога е получавал”. По неговите 
думи България е малка страна с почти никакъв потенциал за икономически растеж, а 
и с работодатели без никакъв опит в мениджмънта и бизнеса. Това той посочва като 
една от причините, заради които младежите, заминали да учат в Европа не трябва да 
се връщат в България. Според него е по-добре да работиш нелегално, или да отидеш в 
Африка. Допълва, че чуждите инвеститори остават навън, а образованата работна си-
ла се опитва да избяга от мизерията в страната.  

Тенденцията за емигриране бе посочена и на кръглата маса с насоченост към 
младите хора, която се проведе миналото лято под егидата на Национална спортна 
академия „Васил Левски” [8]. Там беше обявено, че според преобладаващата част от 
младите българи образът на Европейският съюз е изцяло положителен и означава 
възможност за добре платена работа, благосъстояние, както и шанс за опознаване на 
хората и света. Сред европейските ценности най-важна за младежите е пазарната ико-
номика, след което се нареждат демокрацията, свободата и равнопоставеността. Соци-
алната несигурност на страната ни отново играе важна роля за тези предпочитания.  

Това е и причината младите да искат работата им да бъде по-скоро добре 
платена, като зад това становище застават 69 % от респондентите в изследването на 
Сова Харис, отколкото интересна. 21 % не биха работили въобще, ако имат достатъч-
но пари. Спортът отново е редовно занимание на българската младеж, като едва 16 % 
споделят, че спортуват рядко. Най-популярните спортове сред младите са фитнесът, 
футболът и джогингът.  

Спортът успява да вдъхновява, а в пример за подражание се превръщат успеш-
ните ни спортисти. Личности като лекоатлетката Ивет Лалова и футболистът Димитър 
Бербатов продължават да бъдат обичани от цяла България. Достоен за уважение е и 
факта, че Бербатов учреди своя фондация, която продължава да награждава успели в 
различни сфери деца. 

Младите не остават безразлични и към образованието си. На срещата беше ка-
зано, че 61 % от младите мъже и около 69 % младите жени биха предпочели да 
завършат висше образование. Въпреки това преобладаващо мнение е, че по-високото 
образование не води непременно до по-успешна професионална реализация. 

Въпреки някои отрицателни изводи, които можем да извадим от класациите, 
смятам, че младите хора на България са мислещи и можещи. Те се раздават за своето 
бъдеще и се стремят към нещо по-добро, макар и някои от тях да се опитват да се 
носят по течението към лесните печалби. Те не се интересуват само от парите. За тях е 
важно и образованието и спорта. Не остават безразлични към политическия живот на 
България, макар и той да ги отегчава, и носят мисълта за позитивното бъдеще на 
страната в себе си. То ги вдъхновява да поддържат онези ценности, които си мислим, 
че отдавна са забравени. Българските младежи не се стремят към парите само заради 
себе си. Те искат да осигурят един по-добър живот за своите семейства. Затова и 
предпочитат по-високоплатената работа, отколкото тази, която би им била интересна. 
Пример за отдадеността им към страната е и големият процент от хора, които отново 
биха избрали България за страната, в която искат да се родят.  

А четящите българи? Макар и малък процент в момента, те все повече се 
увеличават. От личните ми наблюдения бих посочил учениците четящи по време на 
пътуването си в градския транспорт. Надежда за популяризирането на четенето носят 
и литературните клубове. „Националният клуб за фентъзи и хорър Конан” е един от 
най-известните от тях у нас. Специализирани във фентъзи литературата, те опитват да 
докажат, че с четенето на автори като култовите Толкин и Роулинг младите могат да 
обогатят своята ценностна система. Да видят как обикновените хора побеждават 
свръхестествените зли сили. Пободни идеи са много нужни в момента, тъй като една 
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добре написана човешка история, дори свързана с фентъзи елемент може да пре-
обърне света на един подрастващ. Чрез перипетиите на героя, той може да види себе 
си като в огледало и да разбере кое е правилно и от кое не. А и нека не забравяме фак-
та, че книгата е първата медия, оцеляла през развитието на вестника и телевизията. И 
дори след векове, тя продължава да въздейства най-силно на читателя, карайки го да 
съпреживява с героите й и да се поставя на тяхно място.  

 
“Черният ангел” или художественият образ на младите 

 

Въпреки изброените недостатъци на държавата ни младите хора са достатъчно 
смели да се борят и да успяват. И, разбира се, да бъдат светлината за страната си дори 
и в най-тъмните часове. За един такъв пример пиша аз в своята книга „Черният ангел-
Раждането на един от нас” [9]. Художественият образ на младия българин, който 
въпреки че понякога се отказва и пада, спънат от несгодите на обществото, се изправя 
и упорито продължава напред.  

Започнах да пиша романа през лятото на 2007-ма. 
Тогава завърших само пролога. Той обаче не ми допадна 
и реших да преустановя работата. Мислех, че няма да се 
заема отново с него и ще го оставя да стои в графа „недо-
вършени”. Година по-късно обаче, след като го пратих на 
една моя добра приятелка, тя каза „Трябва да продължиш 
тази история, от нея може да излезе нещо много интерес-
но.” И продължих. Исках историята да е едно обикновено 
тийнейджърско фентъзи с много битки и интересни 
персонажи. 

След това обаче се замислих. Дали не беше по-
добре да отделя внимание на проблемите в България та-
кива, каквито са. Да ги покажа, макар и през погледа на 
едно свръхестествено същество. И главно, пред погледа 
на своите 17 години. Искаше ми се да покажа България 
така, както аз я виждам. С всичките положителни и отри-

цателни черти, които зная, че заедно можем да променим. Стига да намерим смисъл в 
добрите дела. И като всеки млад човек аз исках да използвам своето въображение за 
това. Пък и всеки от нас има нужда от надежда. Особено в тежки времена като днеш-
ните. Всеки от нас има нужда от спасител, в който да вярва, дори и той да е само сред 
мастилените букви на страницата.  

Историята на романа започва с изпращането на ангел на Земята, който въз-
приема човешки образ и тялото и душата на един младеж. Ангелът се приземява на 
един снежен връх на Витоша, където е спасен от отшелникът Михаил. Събуждайки се 
след смъртта си, младият Крис открива, че не помни своето минало. Спомените за 
смъртта му, за семейството, за страната му, всичко е сякаш изтрито от новата мисия, 
която трябва да поеме. Той тепърва започва да се опознава като необикновено съ-
щество, притежаващо странна мощ, каквато никой човек не познава. Същевременно 
обаче, ангелът е един млад и търсещ ум, който често прави типично човешки грешки, 
за да научи уроците. След като успява да овладее мощта си с помощта на своя учител – 
странният, но грижовен Михаил, той се впуска в сблъсък със злото по улиците на 
София. Без дори да осъзнава, че истинските злодеи се крият в самите хора, обградени 
от мрак и тъга. Те не искат подобен герой. Не са готови за него. Те разкъсват неговото 
желание да помага. Обръщат му гръб и падат на колене пред по-богатите и властни от 
тях.  
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Но изпитанията не свършват дотук. Злобата и болните амбиции на съвременния 
свят дебнат от всеки ъгъл. Загнездени в една група амбициозни биолози, търсещи ве-
личието. Готови да пожертват дори и себе си в името на победата. Главният герой 
изживява и своята лична драма. Миналото не го оставя да живее новият си живот. Той 
разбира за семейството си от предишното си съществуване, което все още тъгува по 
своята изгубена надежда. Дали обаче появата на Крис ще успее да компенсира поне-
сеното от близките му и дали с действията си той ще може да върне и светлината в ду-
шата на хората? Пред главния герой стоят много задачи, които той трябва да разреши. 

Романът бе един от победителите в конкурса на „Фондация Буквите” „Търся 
издател”. В надпреварата се включиха 50 автори със 167 произведения. След победата 
през декември 2010 г. „Черният ангел-Раждането на един от нас” беше редактиран 
около една година. На 21-ви декември 2011 в читалище „Николай Хайтов” в град 
София, романът получи своята премиера.  

Различни са идеите, които исках да засегна в моя дебютен роман. Всички те 
обаче вълнуват моите връстници. Въпреки че романът има фентъзи елемент, точно 
този нетипичен персонаж се доближава най-много до българския младеж. Чрез един 
млад герой, исках да покажа реалността в България и може би да замисля читателите. 
В центъра на събитията е младият Кристиян, който се сблъсква с безразличието и 
страха на съвременна България. Макар и да помага на българите, за които той остава 
едно неразбрано и дори опасно същество, те го отблъскват и превръщат неговата от-
даденост в съжаление. Но той не се отказва, въпреки трудностите. Продължава да се 
раздава и помага. Така е и с младежта на България. Повечето от новите българи, 
разочаровани от безразличието на институциите обаче решават да търсят късмета си 
някъде другаде из големия свят. А за тези, които остават? За тях остава надеждата и 
борбата, която никога не свършва. Както казва и старият учител Михаил на ангела: 
„Изгубил си битката днес, но не и войната, която ще се води дълго, дълго след като 
днешният ден се разбие в скалите на времето. Те никога няма да могат да пречупят 
крилете ти, освен ако ти не им позволиш това.”  

И както ангела младите българи трябва да продължат да се борят. Да търсят, да 
мислят, да чувстват.  

Да, художествения образ не се доближава изцяло до обикновения българин, 
който няма супер сили, не може да лети или да борави с мечове. Но под обвивката на 
едно свръхестествено същество Кристиян е един млад човек, който наблюдава греш-
ките точно на всички тези високопоставени институции, които не обръщат внимание 
на бъдещето на страната. Той вижда, че не се отдава дължимото дори и на природата. 
Тъй като живее дълбоко в дебрите на Витоша, има наблюдения върху немалка част от 
красотите на България. И въпреки това учителят му отново казва „Всички остават без 
думи, когато природата покаже красотата си. Много рядко обаче хората отварят очите 
си, за да я видят. 

Кристиян успява да задържи очите си отворени. За грешките допуснати в една 
страна, в която младите хора са на последно място. За да опиша модерна България 
съм използвал различни похвати. С олицетворенията „сякаш бях изрод, неспособен да 
прави друго, освен да сее смърт сред техния безличен и спокоен свят” опитвам да 
покажа отношението на България към младия герой. С метафори като „пипалата на 
истината” показвам болката на младия герой, низвергнат от хората, които трябва да 
защитава. Връзката между Кристиян и природата на новия му дом Витоша, съм се 
опитал да покажа чрез образен паралелизъм. С епитети съм представил големия град 
София, в който Крис трябва да се изправи срещу невидимия, но толкова опасен враг.  

Младежите на България са хора, опитващи да намерят своя успех и признание 
насред тежките времена в страната си. Такава е тя в техните очи. Изстрадала, но все 
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така оставаща в сърцата им. „Обичам родината, но мразя държавата.” Това ми спо-
дели веднъж един мой близък приятел. И наистина тази държава трябва да се попра-
ви. Да ни накара да я заобичаме. Като помогне на грозните си малки патета да се пре-
върнат в красиви лебеди. И да полетят. 

 
Краят на началото 
 

„Черният ангел: Раждането на един от нас” завършва с надежда. Надежда за 
младите, надежда за България. Главният герой в романа пада, става, продължава, без 
да поглежда назад. Устремен както тепърва прохождащите български души, търсещи 
своята стабилна крачка. Светлината в тунела, която очакваме все още. За да бъдем 
щастливи. А младите, виждат светлината и продължават да вървят напред. Те опитват 
да вдигнат своята страна на крака и да й дадат от своя дух. Да я направят едно по-
богато и сигурно място за живеене. Дори и да не харесват държавниците, дори и да 
бягат от кризата в страната, те се връщат рано или късно, защото никога не забравят 
своите корени. Те не са загърбили ценностите, въпреки че понякога ги смятат за 
ненужни. В това трудно време, младите не са безразлични нито към своето бъдеще, 
нито към това на връстниците си. Българските надежди не са безразлични към 
бъдещето на България. С всички сили, те се опитват да се раздават за страната си, 
отдадени на кауза, която често ги изправя пред тежки изпитания. И да, понякога мла-
дите губят желание да се борят и търсят все по-лесния път, за да достигнат до така 
желаните материални облаги. Дори тогава обаче разбират, че за да стигнат до тях, те 
не трябва да забравят откъде са тръгнали. Вместо това, трябва да отдадат заслуженото 
време за образованието си. Младежите се опитват да проправят и пътя към едно по-
светло бъдеще за България. А тези светли времена могат да бъдат достигнати един-
ствено ако кажем истината. А младите го могат. Те не остават безпристрастни към 
политиката и към това, че държавата България не им дава полето и средствата за 
изява колкото и да се борят. Щом първите светли лъчи са се появили, значи изгревът 
предстои. В борбата на нашите младежи се корени началото на пътя към една нова 
България! 
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ДЕТЕКТОРЪТ НА ЛЪЖАТА 

 

Цветелина Николаева Христова 
спец. „ППООР”, 3 курс 

Академия на МВР 
 

THE LIE DETECTOR 
 

Tsvetelina Nikolaeva Hristova 
 
Abstract: The polygraph is an instrument which measures and records several physiological 
indices while the subject answers a series of questions. It is believed to distinguish the lie 
from the truth because the physiological reactions reflect the emotional state of the subject. 
This method is widely used in crime investigation and in other fields, though its validity is 
sometimes questioned.  
 
Key words: lie detector, polygraph, validity, testing procedure, lie, truth, reaction, 
psychophysiology 
 
 

I. Въпросът за истината в наказателото производство 
В правоохранителните и правораздавателните институции проблемът за дифе-

ренциране на истината от лъжата е от особено значение. Справедливостта като отсъж-
дане е възможна само ако се базира на истинни аргументи и факти.   

Разкриването на обективната истина е един от основните принципи на наказа-
телния процес, без който би било немислимо постигането на неговите задачи. Тради-
ционно в наказателно-процесуалната теория истината се схваща като пълно, точно и 
адекватно, проверено в практиката отражение на интересуващите процеса факти и об-
стоятелства. 

Процесуалното познание е строго формализирано, то се постига по реда и със 
средствата, предвидени в наказателно-процесуалния закон. Не са допустими за из-
ползване в процесуалното познание способи за натрупване на знание, които не са за-
коноустановени и по отношение на тях няма достатъчна научна и практически прием-
лива аргументация. 

Процесът на събиране и проверка на доказателствата е регламентиран  в чл. 136 
НПК  с лимитивно изброяване на способите за събиране, които се явяват и способи за 
проверка на вече събраните доказателства. Тези способи са разпит, експертиза, оглед, 
претърсване, изземване, следствен експеримент, разпознаване на лица и предмети, 
прилагане на СРС. Доказателствата могат да се възпроизведат с лимитивно изброени-
те в чл.114 от НПК доказателствени средства: свидетелски показания, обяснения на 
обвиняемия, както и протоколите за извършени следствени и съдебни действия. 

Следва да се има предвид, че законодателят не е ограничил нито една от 
експертизите по отношение използването на технически средства за извършването на 
изследването и решаването на задачите на експертизата. Следователно експертизата е 
удачен процесуален модел за използване на полиграфа в разследването. 

Доказателствата могат да се представят в различна форма в наказателното про-
изводство: устна (гласна), писмена, дигитална и под формата на материални обекти 
(веществени доказателства), като независимо от формата те трябва да са приобщени 
със средствата, предвидени в НПК.  
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По същество гласните доказателствени средства са устни волеизявления от 
различни участници в процеса до компетентния орган на фактически данни относно 
известните им обстоятелства по делото. Те по същността си са средство за установя-
ване на идеални следи от престъплението, неговото отражение в съзнанието на опре-
делено лице.  

Един от методите за проверка на гласните доказателствени средства е използ-
ването на полиграф. Съвременните тенденции в развитието на полиграфското изслед-
ване обосновават идеята този метод да се прилага в наказателно процесуалното право 
във формата на експертиза, макар да не е изрично регламентиран в законодателст-
вото. Основанията за назначаване на полиграфската експертиза произтичат от необхо-
димостта от използване на специални знания в областта на психологията за установя-
ване на отделни психични процеси, свързани с изследване на гласни доказателствени 
средства. Преценката на необходимостта и решението за назначаването на експертиза 
принадлежи само на компетентния орган на процеса. Предвид изискването за добро-
волно участие на обследваното лице в полиграфската експертиза, компетентният 
орган би следвало да уважи искането за такава експертиза, когато то е направено от 
обвиняемия или неговия защитник. В случай на отказ, би следвало да посочи мотиви. 

 
II. Лъжата 
Лъжата е феномен, който неизменно присъства във всекиднението на хората. 

През 90-те години изследователи от Вирджинския университет правят проучване със 
147 участници, което цели да провери употребата на лъжата във взаимоотношенията 
между хората. Резултатът показал, че за 2 седмици участниците са записали повече от 
1500 лъжи, които са изрекли, като най-често лъжите са се отнасяли до чуствата, 
действията, плановете, постиженията.  

Лъжата може да бъде определена като преднамерено вербално съобщение или 
невербално поведение, които не съответстват на действителното мнение и чувства на 
личността. Лъжата има поне три компонента, еднакво необходими за наличието на 
лъжа: лъжливо изказване, осъзнаване на това, че изказването е лъжа, стремеж лъжата 
да изглежда като истина и стремеж някой да бъде заблуден.  

Още Чезаре Ломброзо в опитите си залага идеята, че лъжата съдържа два 
взаимно свързани компонента – емоционален и физиологичен, като вторият е функ-
ция на първия. 

Въпросът за различаването на лъжата в процеса на разследване на престъпле-
ние и други обществено опасни деяния е особено важен, поради опаснотта от депози-
ране на неверни данни от участниците в наказателния процес. Това определя значи-
мостта на изследването на този въпрос. 

В тази връзка е необходимо е да се направи разграничение между недостоверни 
и неистински данни. Недостоверни са тези показания, при които има несъответствие 
между това, което действително се е случило и това, което е възпроизведено от раз-
питвания, като разминаването се дължи не неумишлено, неволево ‘третиране’ на ин-
формацията. При неистинските показания има умишлено представяне на неистина. 

Депозирането на неистински показания не е еднократен акт, а резултат на целе-
насочена волева дейност на свидетеля, породена от различни мотиви, 

 

Формирането на неистински показания преминава през три етапа: 
- вземане на решение; 
- набелязване съдържанието на показанията; 
- депозиране на показанията. 
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За разлика от добросъвестния наблюдател, който се връща единствено към 
мисловния образ за възприетото по време на престъплението, то недобросъвестния по 
време на разпита трябва да съчетае два образа – този на действително възприетото и 
този  умишлено създаден от самия него.  Освен това той трябва да поддържа в съзна-
нието си тяхното съответствие в динамичен  баланс, непрекъснато да се самоконтро-
лира.  

Мотивите за депозиране на неистински показания могат да бъдат различни: 
лична заинтересованост, характера на взаимоотношенията между свидетел и обви-
няем, въздействие от заинтересовани лица – подкуп, заплаха, насилие; особено психи-
чески състояние поради предстоящия разпит, желание да се избегнат неприятните 
ангажименти, предразсъдъци, неблагоприятна процесуална обстановка, други. 

Основания за възникване на съмнение относно достоверността на получените 
данни могат да бъдат: съществени противоречия с другите показания и доказателства, 
оправдание с лоша памет при изминал кратък период от време, повърхностни показа-
ния; дисбаланс в показанията, избирателност, твърде гладък и непротиворечив свобо-
ден разказ, идеално обяснение и др. 

 
III. Детекция на лъжата 
Детекцията на лъжата е методология и процедура, използваща полиграфа като 

инструмент, чрез който се отчитат психофизиологични реакции. След анализа на дан-
ните от изследването могат да се получат достатъчно достоверни данни за това дали 
изследваното лице казва истината или лъже.  

Две особености са решаващи за възможността да се осъществи разпознаване на 
лъжата. Първата е, че лъжата съдържа в себе си емоционален компонент, който въз-
действа върху физиологичните процеси на организма и втората е, че тези физиологич-
ни процеси не могат да бъдат модулирани или потиснати съзнателно.  

Дж. Рийд развива идеята, че хората, които се опитват да скрият истината, 
структурират мисленето си по различен начин от хората, които не лъжат. Съществува 
и разлика в невербалното поведение при едните и другите.  

Според П. Екман в основата на разкриването на лъжата стоят два компонента: 
страхът от последиците (наказанието) и чувството за вина. Те са свързани пряко с 
приемането на емоциите като активатор на физиологични реакции, които могат да бъ-
дат измерени и след това да се оцени наличието или липсата на лъжа в твърденията на 
изследваните лица.  

Според теорията за условния рефелкс реакцията се появява, защото по време на 
извършването на действието, за което се дава лъжливо твърдение, са били налице 
страх, възбуда, стрес. Задаването на въпрос по време на теста ‘възпроизвежда’ емо-
ционалния фон и вследствие на това се инициират психофизиологични реакции. 

 
IV. Полиграфът 
1. Същност 
Полиграфският метод се определя като проверка на истинността на субективни 

твърдения чрез регистрация и анализ на психофизиологични реакции (сърдечно-
съдова дейност, кожно-галванична реакция и дихателна честота) със съответна 
апаратура (детектор на лъжата). 

Инструментът, който наблюдава неволните физиологични променливи при 
човек, подложен на полицейски разпит, обикновено се нарича детектор на лъжата. 
Най-често използваният инструмент за тази цел е компютърният вариант на полигра-
фа, измерващ три физиологични индикатора при възбуда: гръдно и диафрагмено ди-
шане, пулс и кръвно налягане и кожно-галванични реакции. 
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Полиграфът не е детектор на лъжата сам по себе си, т.е. той не измерва директ-
но лъжата. Вместо това полиграфистът регистрира реакциите на субекта при внима-
телно подбран набор от въпроси, като по тях съди за неговата искреност.  

Полиграфското изследване е пресечна точка на различни теоритични и експе-
риментални области на физиологията, психофизиологията и физиологията. Американ-
ските учени, говорейки за психофизиология (с използване на полиграф), я разбират 
като наука, изучаваща въздействието на стимули върху един или повече органи на 
емоциите у човека с цел да се определи и оцени психологичното действие на тези 
стимули чрез контрол върху избрани физиологични функции.  

2. Възникване 
Проблемът за разкриване на лъжата съществува толкова дълго, колкото и 

самият човек. Още в далечни времена било забелязано, че при разпит на човек, извър-
шил престъпление, преживяният от него страх от разобличаване е съпроводен от оп-
ределени промени във физиологичните му функции. Например в древен Китай запо-
дозреният бил подлаган на изпитание с ориз: той трябвало да лапне шепа сух ориз и 
така да изслуша обвинението. Смятало се, че ако оризът остане сух в устата (при 
страх от разобличаване спирало слюнкоотделянето), вината на заподозрения е доказа-
на. В едно от племената от Западна Африка пък имало следната процедура по откри-
ване на виновния: на заподозрените се давало малко яйце от птица с много тънка че-
рупка, което те да си предават един на друг. Смятало се, че който е виновен, без да 
иска ще го смачка и така ще разобличи сам себе си. 

Днес компютърният вариант на детектора на лъжата е широко разпространен и 
познат по цял свят. 

3. Механизъм 
Чрез полиграфския метод се възпроизвеждат, записват, анализират и оценяват 

някои психофизиологични дейности на човека (дишане, сърдечносъдова дейност, по-
тоотделяне, мускулна дейност), които се управляват от парасимпатиковия и симпати-
ковия отдели на вегетативната нервна система. Доминирането на един или друго от 
тези два отдела детерминира преобладаването на стресови или спокойни модели на 
отреагиране на вербалните стимули, свързани с определени негативни действия на из-
следваното лице. Стресовият модел на отреагиране обикновено, но не винаги, се на-
рича “реакция”. Реакцията е абнормално психофизиологично отреагиране, свързано с 
надмощие на симпатиковия отдел на вегетативната нервна система,  разчетено по 
психофизиологичните следи  на изследвания от полиграфиста  в зоната на определен 
въпрос, касаещ извършването на негативно действие. За да се оцени реакция на 
въпрос като “лъжа”, стойността на цифровата стандартна оценка на психофизиоло-
гичните следи трябва да попада в норматива “лъжа”. Оценката “лъжа” на въпрос е су-
мата от стойностите на трите оценки на следите – дишане, кардио и електродермална 
активност. Оценката на реакция при отделна следа може да не попада в норматива 
“лъжа” и въпреки това да сме оценили окончателно като “лъжа” реакцията на въпро-
са. В този случай сборът на стойностите на оценките от трите следи попада в норма-
тива “лъжа”.Четирите съставки на полиграфското изследване са: изследовател (поли-
графистът), изследван (лицето, което се проверява), апаратура и методика. Апаратура-
та се състои от от апарат (полиграф) за приемане на данните от тялото чрез датчици и 
трансформирането им в графичен вид, т.е. в двуизмерни следи. Има главно два вида 
апарати: аналогови (конвенционални) и цифрови (компютъризирани). 

4. Разпространение 
Полиграфските проверки се използват в повече от 60 държави в света.  
Използването на полиграфа в съдебното производство в САЩ е детайлно 

регламентирано и се осъществява според един от трите основни принципа: изключ-
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ване като доказателство по подразбиране; заключението от полиграфското изследване 
е допустимо като доказателство след договаряне на двете страни в процеса; допус-
тимост на заключението на полиграфското изследване след разпореждане на съдия. 

В Япония резултатие от полиграфските проверки се приемат често като доказа-
телство от съда на различни инстанции. Индия е една от страните, където се отбеляз-
ват случаи на положително отношение към доказателствената сила на информацията, 
получена с помощта на полиграф. Подобно отношение към полиграфа се оформя и в 
Румъния – в тази страна резултатите от разпита с използване на полиграф се из-
ползват като доказателства по делото. 

В по-голямата част от европейските страни полиграфското изследване не се 
счита за надеждно доказателство и по принцип не се използва в следствената и съдеб-
ната практика. 

За съжаление в България, независимо от определения интерес към полиграфа 
не се признават резултатите като доказателство в съда. Това е така, защото засега ня-
ма все още доказана достатъчна валидност на полиграфа, която да оправдава стан-
дартната му употреба. Все пак същестуват методи и принципи в областта на когни-
тивната психология и психофизиология, които дават възможност да се разработят ус-
пешни системи за детекция на измамата и това несъмнено в най-близко бъдеще ще 
стане. 

 
V. Полиграфското изследване 
5. Приложение 
Обобщено може да се приеме, че детекцията на лъжата с използването на 

полиграф може да се прилага навсякъде, където трябва да се проверят твърдения по 
отношение на тяхната истинност. В този аспект полето на приложение е достатъчно 
широко и покрива различни сфери. Сред тях са: 

• използване в правоохранителната и правораздавателната система;  
• използване при подбор на служители – попада в групата на т.нар. негатив-

ни средства за подбор; 
• използване за периодични проверки и вътрешни изследвания – за профе-

сиите, при които рискът от нелоялно поведение или възможността за нанасяне на 
щети на работодателя е висока; 

• използване за проверки на лица, които имат достъп до класифицирана ин-
формация; 

• други. 
Полиграфът може да се използва при съмнение за мнимо самопризнание, при 

разпит на множество заподозрени, при отказ да се дават обяснения, при съмнение за 
лъжесвидетелстване, при очна ставка, т.н. 

6. Принципи 
При провеждането на изследванията се спазват някои основни правила, които 

гарантират както валидността на изследването, така и недопускането на условия за 
нарушаване на правата на гражданите. 

Съгласно установените изисквания полиграфът може да бъде използван само в 
онези случаи, когато проверяваният е дал съгласието си за провеждане на проверката 
и това съгласие в фиксирано в писмен вид. 

Отказът от полиграфска проверка не може да бъде причина за негативни по-
следствия за лицето, отказало такава процедура. 

 Проверяваният трябва да бъде уведомен своевременно за датата, мястото и 
времето на предстоящата процедура и при необходимост да има възможност да се 
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консултира с адвокат в процеса на полиграфската проверка. Проверяваният има право 
по свое желание или по съвет на адвоката си да прекъсне полиграфската проверка по 
всяко време.  

По време на проверката с полиграфа никакви проверяващи въпроси не могат да 
бъдат задавани на проверявания без предварителното обсъждане.  

Експертът трябва да има предвид, но да не включва в системата от въпроси 
информация, свързана с личността на обследваното лице, което се отнася до: религи-
озните убеждения, политическата принадлежност, сексуалната ориентация, други об-
стоятелства от строго личен характер.  

Полиграфистът е длъжен по време на проверката да формулира и задава въпро-
сите по такъв начин, че да изключи появата у проверявание на чувството за нелов-
кост, унижение и излишно напрежение. 

Проверката с полиграф трябва да се прави като допълнение, в никакъв случай 
като алтернатива на другите форми на разследване, изисквани от конкретните обстоя-
телства. Нещо повече, никакви санкции не могат да бъдат предприети на базата само 
на полиграфските данни, които говорят за лъжа. 

Проверките с полиграф трябва да се провеждат само от дипломиран полиграфист. 
Категорично се забранява използването по отношение на разпитваното лице на 

заплахи, насилие или други незаконни методи на въздействие с цел принуда за про-
веждане на проверката.  

Обекти на полиграфска проверка могат да бъдат обвиняеми, а така също сви-
детели, чиито показания имат важно значение за разследването (при условие, че та-
кава проверка има досатъчни основания). 

Никоя част от изследването не трябва да има дискриминационен характер спря-
мо изследваното лице 

7. Условия за провеждане 
От значение за полиграфското изследване е изборът на точно време и място – 

само в светлата част на денонощието; времето трябва да бъде съобразено с индивиду-
алните навици на обследваното лице и да създава максимален комфорт. Място – обик-
новено се провежда в съответното учреждение, като помещението трябва да е доста-
тъчно шумоизолирано, с нормална отопленост и осветеност, с подходящи мебели (има 
специално пригодени за нуждите на изследването столове и комплекти от мебели). 

Кръг на участниците – допуска се да присъства защитник, но той не може да 
участва в самото изследване. При необходимост е допустимо и участието на преводач. 

8. Недопустимост 
Въведени са ограничения за използването на полиграфа, свързани с психичес-

кото и физическото състояние на проверяваните: лицата, които не са в нормално пси-
хическо или физическо състояние, не подлеждат на полиграфска проверка. Ако поли-
графистът има някакви съмнения относно физическата и психическата пригодност на 
проверявания, правото на решение имат лекарите. 

Експертно определяните от полиграфиста причини, които изключват възмож-
ността да бъде направена полиграфска проверка са следните: 

• физическо или психическо изтощение на проверявания,  
• емоционална превъзбуда на проверявания, интоксикация, употреба на въз-

буждащи препарати или транквиланти; 
• употреба на наркотици; 
• наличие на психични разстойства у проверявания; 
• наличие на изразан физически дискомфорт, физически разстройства или 

дефекти, които могат да бъдат причина за ненормално реагиране на проверявания. 
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Забранява се използването на полиграф по отношение на конкретно лице, ако 
при него са констатирани: нарушения в дейността на сърдечно-съдовата система, бре-
менност, провеждането на продължителни разпити или други следствени действия, 
липсата на достатъчно продължителен сън непосредствено преди проверката, т.н.  

В последните 72 часа преди изследването на лицето то трябва да не е приемало 
медикаменти, наркотични, упойващи вещества, алкохол, да е имало достатъчен сън, 
да не е извършвало тежка физическа работа или да е участвало в други следствени 
действия.  

9. Етапи 
Типичният полиграфски тест трае от един до три часа, като продължителността 

му зависи от редица обстоятелства. Тестът може да бъде много кратък поради призна-
ване на вината или много дълъг при наличие на противоречиви или неопределени 
реакции, които трябва да бъдат изяснени. 

Процедурата по провеждане на полиграфските изследвания до голяма степен е 
стандартизирана. Изследването условни се състои от: предтестово интервю, инстру-
ментална част, оценка на полиграмите и следтестово интервю. Истинското начало на 
изследването е даването на съгласие от страна на изследваното лице. Без такова съг-
ласие изследване не може да се проведе. Редът за провеждане и съдържанието на от-
делните етапи са ориентирани към създаване на контролирана експериментална среда, 
в която полиграфското изследване трябва да доведе до еднозначен валиден резултат.  

• Предтестово интервю.  
То има за цел да въведе изследваното лице в процедурата на изследване. В това 

интервю се установяват факти от биографията на изследваното лице, обсъжда се 
причината за провеждането на изследването и се дава възможнст то да изложи своята 
гледна точка по проблема, който се изследва. Провеждащият изследването се за-
познава с актуалното здравословно състояние и наличието на противопоказания, 
които биха възпрепядствали изследването (например респираторно заболяване, хрема, 
бременност, др.). По време на предтестовото интервю изследваното лице бива запоз-
навано с полиграфския инструмент и с начина, по който той функционира. След това 
изследваното лице бива запознавано с всеки въпрос, който ще му бъде задаван. Из-
ползват се както релевантни въпроси (пряко свързани с разследването), така и 
ирелевантни, а също и контролни (проверка на информация, получена от релевантни 
въпроси). При това обсъждане то трябва да отговори с ‘Да’ или ’Не’ на всеки въпрос, 
за да се установи 1)дали въпросите са ясни и разбираеми за него; 2)дали може да 
отговори еднозначно на всеки въпрос. Ако изследваното лице не може да отговори 
еднозначно или въпросът е неразбираем, тогава въпросът се променя така, че да стане 
разбираем и лесно да се отговори еднозначно. Общо правило е, че предтестовото ин-
тервю се провежда в тон на добронамереност, без обвинения или вменяване на вина.  

• Инструментално изследване.  
По време на тази част се прикрепят сензорите за измерване на съответните 

физиологични реакции и се задават въпросите така, както са били уточнени с изслед-
ваното лице. Преди поставянето на всеки сензор се обяснява къде ще бъде поставен и 
какво субективно усещане вероятно може да се получи от наличието на сензора. 
Въросите се задават последователно в зависимост от използвания формат на теста с 
интервал 15-30 секунди и се записват данните от реакциите на изследваното лице 
(създаването на полиграмите). Всеки тест се провежда поне по два пъти, като се прави 
почивка 5-10 минути след задаване на всички въпроси. Изследваното лице се инструк-
тира да отговаря с ‘Да’ или ’Не’ на всеки от въпросите. Това обикновено не представ-
лява трудност, защото съдържанието на въпросите е обсъдено предварително и те са 
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формулирани така, че отговорът да е еднозначен. По време на инструменталния тест 
някои от предварително обсъдените въпроси се повтарят няколко пъти, редът им на 
задаване не се знае от изследвания.  

• Оценка на физиологичните реакции.  
След провеждане на инструменталната част на изследването се прави оценка на 

полиграмите. Обикновено се използва седемстепенната скала за оценка, като различ-
ните системи за оценяване приемат различните точки на отсичане за вземане на реше-
ние. Възможните резултати са три: истина, лъжа или неопределен резултат. Заключе-
нието е, в преобладаващото болшинство случаи, категорично – "лъжа" или "истина" и 
се отнася до отговора на всеки конкретен, значим въпрос. То се базира на количест-
вена оценка, според норматив. Има и неопределени резултати, но това е при малък 
брой случаи. При такава ситуация обикновено се препоръчва повторно изследване. 
Оценява се всяка една от трите физиологични следи: дишане, кардио и КГР. Крайната 
оценка е съвкупност от тези три отделни оценки. Тъй като значимите въпроси се 
повтарят, имат и поне две оценки. Крайната оценка винаги е една и е всеобхватна. Не 
се допускат изключвания на отделни полиграми от оценката. Оценката и интерпрета-
цията на резултатите може да бъде следните видове- автоматизирана оценка, интер-
претация от експерта, комбиниран подход. 

• Следтестово интервю. В зависимост от зададената заявка следтестовото 
интервю може да се проведе или да не се проведе. При него се съобщават резултатите 
от изследването, то може да се ограничи до въпроси за изясняване на вероятните 
причини за получените резултати или да се проведе интензивно интервю за изяснява-
не на подробности за интересуващите разследването факти. 

10. Тестове 
Съществуват различни видове тестове, като някои от тях са следните: 
• тест с релевантни въпроси –има за цел да изследва темите, които са основ-

ни за разследането;  
• стимулационен тест ; 
• тест с отговор ‘Да’; 
• тест със смесени въпроси; 
• тест без вербален отговор; 
• тест за комплекс на вината; 
• зонов тест; 
• релевантно-ирелевантна модифицирана техника. 

 
VI. Надеждност и валидност на полиграфското изследване 
От момента на въвеждането на полиграфския метод като средство за диферен-

циране на истината от лъжата и съответно опитите да бъде осбоснован като научно 
доказателствено средство се провеждат различни изследвания, които да покажат него-
вата валидност и надеждност. Необходимостта от висока валидност и надеждност е 
проблем, който стои пред всеки психологичен тест или психометрична методика. 
Такъв е той и за детекцията на лъжата. В строг смисъл на думата надеждност е кон-
систентността, или устойчивостта на получаваните резултати. При изследванията с 
полиграф тя никога не е била поставяна под съмнение. Процедурата, която се из-
ползва (изследване поне с два теста) и изследването на поне три физиологични 
реакции гарантират високата консистентност, устойчивост на резултатите. Това, от 
своя страна, пък е гаранция за основателността на заключенията от провежданите 
изследвания. Проведените тестове показват, че резултатите от полиграфските тестове 
са консистентни във времето. Повторното или последващото изследване не влияе вър-
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ху резултатите от теста. В този смисъл и хипотезата, че може да има привикване или 
научаване, не се оказва подкрепена от практически доказателства. 

Когато се говори за валидността на полиграфските изследвания трябва да се 
имат предвид няколко особености: различните тестови формати имат различна валид-
ност. Резултатите от теста зависят от квалификацията на полиграфиста. Спецификата 
на полиграфското изследване е такава, че експерименталните симулации не могат да 
възпроизведат реалната ситуация, при което се използва полиграфът поради липсата 
на реална заплаха при разкриване на лъжата при провеждане на лабораторно изслед-
ване.  

Детекцията на лъжата превъзхожда по валидност преценката за лъжата в твър-
денията, която се базира само на отчитане на поведенческите индикатори.  

Като посочихме високата валидност на полиграфските изследвания, ние не 
трябва да забравяме, че и при тях, както и при всеки психологичен тест, са възможни 
грешки или редуциране на валидността, дължащи се на различни фактори. Статис-
тически тези грешки не са много – в най-песимистичните изследвания броят им не 
надхвърля 3%. Възможни са два варианта на грешка – фалшивопозитивни и фалшиво-
негативни резултати.  

Изследвайки доказателствените възможности на полиграфските проверки,  
д-р Ян Видацки (Полша) и д-р Френк Хорват (САЩ) още през 1978г. провеждат съв-
местно ”Експериментално изследване на сравнителната валидност и полезност при 
използването на полиграфския метод и на три традиционни метода на наказателна 
идентификация на личността”. В него те съпоставят резултатите от проверката с по-
мощта на полиграф, дактилоскопия, графологична експертиза и свидетелски показа-
ния. Изследването потвърждава мнението, че достоверността на полиграфските про-
верки притежава степен на точност, съпоставима и дори превъзхождаща повечето от 
представяните в днешно време видове доказателства, които фигурират в съдилищата 
по наказателни и граждански дела. 

Полиграфът показва висока степен на достоверност и категоричност при 
оценка на физиологичното и емоционално състояние като реакция на поставени в съв-
купност въпроси относно отделни факти и обстоятелства, свързани с разследваното 
престъпление. В това отношение полиграфското изследване има значителни предим-
ства в сравнение със субективното отношение на компетентния орган на процеса. При 
него се установява и динамиката на изменение на измерваните показатели, които не 
могат да бъдат регистрирани при обичайните форми на наблюдение на разпитвания.  

Предвид характера и особеностите на общата методика на полиграфското из-
следване не съществуват съмнения относно достоверността и надеждността на резул-
татите. Полиграфското изследване достига степен на достоверност 94%, което е ха-
рактерно за малко съдебни експертизи. 

  
VII. Други методи за детекция на лъжата 
Наред с полиграфа се използват и други методи, които имат за цел да проверят 

достоверността на твърдения или чрез изследвания да констатират наличието на 
истина или лъжа във вербалното или невербалното поведение на хората. Някои от тях 
са: 

11. Гласов анализ. Анализът на честотните характеристики на гласа е един от 
пътищата, по които се търси възможност за откриване на лъжа в твърденията. 
Гласовите анализатори се основават на близка до тази на полиграфа концепция. Гла-
совият анализ може да се осъществява безконтактно, а също е възможно да се осъ-
ществява анализ на гласа на записан източник. За съжаление изследвания показват, че 
неговата валидност е около 60%, което е малко над процента на случайността.  
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12. Поведенчески анализ. Анализът на поведението при откриване на лъжата е 
първото средство, което всеки използва, за да провери достоверността на твърденията 
на другите. Този анализ обикновено е интуитивен и се основава на опита или на 
правила като например: който лъже, не гледа другия в очите или говорът му е неясен 
и говори със запъване и т.н.  

13. Анализ на твърденията. При него се вземат предвид следните структурни 
особености на изказванията: баланс на твърденията, липса на времеви отрязък, опре-
деляна на чувствителните зони, промяна на глаголните времена, залозите и местоиме-
нията.  

14. Методът ‘Отпечатък в мозъка’. Изследването се извършва, като се закре-
пят електроди върху главата на изследваното лице и се отчитат реакциите чрез измер-
ване на промени на мозъчните вълни. Реакциите при познати стимули са различни от 
тези при непознати. С този метод може да бъде извършена проверка дали лицето 
познава даден предмет, или не. Този метод в момента се намира в етап на проучване, 
като предварителните резултати са обнадеждаващи. 
  

VIII. Значение на полиграфа – за и против 
В аргументацията ‘за’ и ’против’ полиграфа се очертава и основният проблем, 

който стои въобще при приемането на полиграфа като доказателство в съда. Пробле-
мът идва от същността на полиграфското изследване. За разлика от другите експертни 
мнения, които се представят в съда (психологични, психиатрични, технически и т.н.) 
полиграфското изследване няма по-ниска валидност и дори превъзхожда по този кри-
терий някои като обичайно приеманите доказателства като свидетелските показания 
например. Появява се мнението, че ако резултатите от полиграфското изследване се 
приемат непосредствено, те ще засегнат пряко решението на съда и ще го изместят от 
ролята му на преценяващ доказателствата и фактите в процеса на съдебното произ-
водство. Но решенията на съда и резултатите от полиграфското изследване не са кон-
куриращи се, защото наличието на множество доказателства в съдебното заседание и 
наличието на степен на достоверност на резултатите от полиграфското изследване е 
достатъчна гаранция за определяне на ролята на полиграфските изследвания като 
едно от условията за вземане на крайното решение на съда. Определянето на реалните 
възможности на детектора на лъжата е свързано със стриктното дефиниране на мяс-
тото на резултатите от него. Той винаги ще има място като помощно средство при 
разследване и установяване на истината и там можем да търсим реалността на прило-
жението му.  

Една от най-често дискутираните теми е проблемът за изследването на психо-
пати или социопати. За тези хора се приема, че са с антисоциални нагласи, неспособ-
ни за лоялност към групата, импулсивни в действията си, неизпитващи чувство за ви-
на, имат ниско ниво на фрустрация, наказанията не променят нагласите им, сколонни 
са да заблуждават другите. Всички тези характеристики са предпоставка да се очаква, 
че те не могат да бъдат изследвани с детектор на лъжата поради това, че поведението 
им не показва наличие на силни емоции или на емоции въобще. Раскин и Хеър правят 
изследване с 48 затворници, половината от които са диагностицирани като психопати. 
Нито един от тях не успял да манипулира изследването. Макар да има ниска поведен-
ческа реакция и демонстрация на самоконтрол и спокойствие от психопатната лич-
ност, полиграмите отчитат реакциите.  

Друг проблем, който се поставя е използването на биологична обратна връзка, 
което често се представя като възможност за обучаване на самоконтрол, който би 
възпрепятствал полиграфските изследвания. Въпреки, че тази хипотеза е на пръв 
поглед убедителна, осъществяването й е практически невъзможно. Причината за това 
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е, че самоконтролът се постига постепенно за относително по-продължителен период 
от време в сравнение с продължителността на полиграфското изследване. По време на 
изследването с детектор на лъжата въпросите се задават в интервал 15-30 секунди, 
през което време практичеки е невъзможно изследваното лице така да контролира 
физиологичните си реакции, че да повлияе на резултатите от теста. Освен това вегета-
тивната нервна система е “автономна”, т.е. не се контролира от висшата нервна дей-
ност. Никой не може да потисне стреса, когато реално е извършил негативното дея-
ние, възпроизвеждано от въпроса.  

Друг въпрос, който се дискутира, е свързан с човешките права. Необходи-
мостта от ефективност на разследванията, провеждани от правоохранителните органи, 
изисква да бъде проверявана достоверността на твърденията на лицата, които по една 
или друга причина са разпитвани – като заподозрени, свидетели, информатори, т.н. 
дилемата ефективност на разследването и запазването на човешките права невинаги 
може да намери пресечна точка, която да я балансира. Детекцията на лъжата с използ-
ването на полиграф е една такава възможност. Базисните принципи на провеждане на 
изследването – добронамереност, липса на обвинителна ориентация при провеждане 
на изследването, взаимна договореност при формулиране на въпросите от теста, пред-
варителното информиране за всяка стъпка, която предстои при провеждане на изслед-
ването, са условия за валидността на полиграфското изследване. Контролът на физио-
логичните реакции на човека може да доведе не само до откриване на скрита инфор-
мация, но и до нещо не по-малко важно – да помогне за установяване на невинносттта 
на заподозрения. 

Полезността на полиграфа се засилва и от факта, че има ситуации, в които ос-
вен полиграфа, не може да бъде използвано никакво друго средство за разкриване на 
истината – например при първоначална липса на други доказателства или невъзмож-
ност по друг начин да се провери дадено твърдение. 

Като цяло, възможностите на полиграфа не бива да бъдат подценявани и него-
вата роля с усъвършенстването на технологиите и напредването на научното познание 
вероятно ще става все по-значима без да се поставя въпроса за изместване на съда от 
неговата роля на решаващ орган в наказателния процес.  
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Abstract: The goal of this paper is to present a system that makes the deployment of 
Windows 7 cheaper, faster and easier when compared to conventional methods. The authors 
present MDT (Microsoft Deployment Toolkit). It is a complete deployment framework that 
provides end-to-end guidance for planning, building, and deploying Windows 7 images. 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Всеки един ИТ професионалист се сблъсква с много и най-различни проблеми. 
Един от тях е как може в една компания да се премине от операционна система 
Windows XP на операционна система Windows 7 на стотици, дори хиляди компютри 
по възможно най-удачният начин. Да се направи това на всеки компютър един по 
един би било неимоверно трудоемка задача. 

Настоящата статия има за цел да представи система, на базата на която може да 
бъде инсталирана(или обновена) операционна система Microsoft Windows 7 на опре-
делен брой компютри свързани в компютърна мрежа по възможно най-ефективният, 
лесен и бърз за изпълнение начин. 

 
ИЗБОР НА СИСТЕМА 
 

Ефективното инсталиране/внедряване (deployment) на Windows 7 операционна 
система на много различни компютърни конфигурации обикновено включва използ-
ването на така наречените „изображения” (images). Съществуват различни софтуерни 
продукти за създаването на изображения, например Symantec (Norton) Ghost [1], 
Acronis True Image [2], CloneZilla [3], Partimage [4] и др. От изброените най-популярни 
са Ghost и True Image, продукти които изискват заплащане на лиценз за използване. 
CloneZilla и Partimage са продукти с отворен код и не изискват заплащането на лиценз 
за тяхното използване. Общото между тези продукти е, че те използват технология за 
създаването на изображения, която се базира на копирането на сектори от твърдия 
диск. Това води до един основен проблем – за всяка различна компютърна система 
трябва да се направи отделно изображение, т.е. при компании с много на брой различ-
ни компютърни конфигурации това би довело до използването на огромно количество 
хардуерни ресурси, изразходвано време и труд на системният администратор. Тази 
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статия ще представи един нов подход за създаване на изображения и в последствие 
тяхното внедряване, чрез технологията на Microsoft – WIM (Windows Image Format). 
Тази технология създава изображения базирани на файловете на твърдия диск, а не на 
секторите. Тя предлага редица предимства пред секторно базираните изображения – 
WIM файловете обикновено са по-малки по размер от техният секторно базиран екви-
валент, по-лесно се управляват и поддържат. Няма нужда от стотици WIM файлове за 
поддръжка на всяка различна хардуерна конфигурация – това предоставя по-гъвкави 
възможности за внедряване на операционната система. Заедно с новият WIM формат, 
Microsoft предоставят и набор от софтуерни инструменти за работа с него – WAIK 
(Windows Automated Installation Kit) [5]. Тези инструменти могат да се използват без 
да е нужно заплащането на лиценз за работа. 

Това, което не се е променило през годините от концепцията за създаване на 
изображения, е че независимо дали се използва секторно базиран формат или файлово 
базиран формат, трябва да се започне с тестова компютърна конфигурация (Reference 
Machine),  нейната подготовката за „заснемане” (capturing) на изображението и самото 
създаване на изображение. При новият WIM формат са налични три основни стра-
тегии за създаване на изображения: 

1. Пълно изображение (Thick Image) – съдържа операционната система и 
всички приложения които са нужни на организацията. При тази стратегия размерът на 
изображението е най-голям. 

2. Минимално изображение (Thin Image) – съдържа само операционната сис-
тема, а всички нужни приложения се управляват от процеса на внедряване в по-късен 
период от време. 

3. Хибридно изображение (Hybrid Image) – е комбинация от горните две [6]. 
 
След създаването на изображение, то трябва да бъде разпространено/внедрено 

към клиентските (целевите) компютърни конфигурации. Съществуват три основни 
метода за внедряване/разпространение: 

1. Внедряване чрез медия – този метод е много лесен и разчита главно на из-
ползването на инсталационна медия на Windows 7. Разликата между този метод и 
стандартната инсталация на компютърна система е в създаването на повторяем про-
цес. Първата стъпка нужна за създаването на този процес е използването на инстру-
мента, наличен в WAIK – Windows SIM (Windows System Image Manager). Чрез него 
се създава така наречения конфигурационен набор/комплект. Този комплект се състои 
от специален файл с отговори (answer file) и допълнителни ресурси, като драйвери и 
приложения, нужни за завършване на инсталацията. Така създаденият комплект се 
запаметява на преносима медия (DVD или USB флаш устройство) и чрез нея се инста-
лират клиентските системи. След завършване на инсталацията се използва инструмен-
та от WAIK, Sysprep, чрез който системата се подготвя за първоначална работа. Този 
метод изисква администраторът ръчно да извършва всички стъпки и се използва 
когато се обслужват много малко на брой системи. 

2. Внедряване чрез споделена директория в мрежа – този метод е подобен на 
първият. Може да се използва първият метод за създаването на тестова система. Към 
тази система в последствие могат да се добавят допълнителни приложения нужни за 
работата на дадена организация или фирма. След това с помощта на WAIK се създава 
изображение и се копира на мрежови сървър със споделена директория. За да се ин-
сталира създаденото изображение на клиентските системи, се използва инструмент от 
WAIK, Windows PE, чрез който се зарежда клиентската система, свързва се към сър-
въра със споделената директория с изображения и се инсталира избраното изображе-
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ние. Този метод изисква допълнителна работа на администратора, но предлага въз-
можност за създаване на по-персонализирано изображение 

3. Внедряване чрез сървър – този метод наподобява вторият. Разликата се със-
тои в това, че се използва специфична услуга на Microsoft наречена WDS (Windows 
Deployment Services). Тази услуга осигурява възможността за съхранение на изобра-
женията на централизирано място и да отговаря на запитвания по време на зареждане 
от клиентските системи, чрез PXE (Pre-Boot Execution Environment). Клиентските 
системи получават меню с наличните изображения и при избор на някой от тях започ-
ва инсталацията. Тази услуга не предоставя възможността за персонализиране на 
изображенията с настройки, приложения и драйвери [7]. 

 
Целта на тази статия е да представи метод за внедряване на Windows 7 ОС, чрез 

който се решават някой от споменатите по-горе недостатъци. В следващата секция  
ще се представи инструмента на Microsoft - MDT (Microsoft Deployment Toolkit) [8], 
чрез който ще се решат проблемите свързани с възможността за персонализиране на 
изображенията с настройки, приложения и драйвери и възможност за автоматизиране 
на стъпките нужни за създаването на изображение и неговото внедряване на клиент-
ските системи с минимална намеса на администратор. 

 
MICROSOFT DEPLOYMENT TOOLKIT 

 

На фигура 1 е показано мястото на MDT в платформата с компоненти за 
внедряване на Windows 7. 
 

 
 

Фигура 1. MDT и платформата с компоненти за внедряване на Windows 7 
 

От фигурата се вижда, че MDT стои над WAIK, т.е. този инструмент може да 
използва пълният капацитет от инструменти включени в WAIK. Инструментът MDT 
представлява цялостна система за внедряване, която осигурява насоки за планиране, 
изграждане и внедряване на Windows 7 изображения. Двата основни компонента, 
които MDT предоставя са документацията и рамката за решения. Документацията 
включва технически ръководства, ръководства за бърз старт и др. Рамката за решения 
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включва файлове и инструменти, които позволяват създаването на персонализирано 
внедряване. Също така е важно да се отбележи, че MDT може да се използва без 
заплащането на лиценз за работа. MDT поддържа четири основни сценария за внедря-
ване: 

1. Нова система (New Computer) 
2. Обновяване на система (Upgrade Computer) 
3. Опресняване на система (Refresh Computer) 
4. Подновяване на система (Replace Computer) 

 
На база избраният сценарий MDT предоставя възможност за избор между два 

метода за внедряване: 
1. Light Touch Installation (LTI) – този метод изисква инструментите MDT, 

WAIK и WDS. Той дава възможност за автоматично създаване на персонализирани 
изображения и тяхното внедряване с много малка намеса от страна на администра-
тора.  

2. Zero Touch Installation (ZTI) – този метод изисква инструментите MDT, 
WAIK, WDS и SCCM (Microsoft System Center Configuration Manager) [9]. Той 
позволява напълно автоматизиран цялостен процес за внедряване на Windows 7, но 
изисква заплащане на лиценз за работа. 

 
На фигура 2 е показан изглед на MDT2010. 

 

 
 

Фигура 2. Microsoft Deployment Toolkit 2010 
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С помощта на MDT могат лесно и интуитивно могат да се добавят приложения 
и драйвери, които трябва да се инсталират след завършване на инсталацията на 
Windows 7. Също така могат да се добавят настройки за файлови системи, като FAT и 
NTFS [10]. 

В следващата секция ще се представи експеримент разработен от авторите, 
който цели да покаже работата на MDT и да се провери дали тази система покрива це-
лите поставени в статията за автоматизирано управление на внедряване на Windows 7. 

 
ЕКСПЕРИМЕНТ 
 

Експериментът е реализиран в компютърна лаборатория 6 на Бургаски свобо-
ден университет. Използва се метод LTI описан в предната секция на статията. За 
реализирането на постановката и правилната работа на MDT са нужни два сървъра с 
инсталиран Windows Server 2008 R2. Единият сървър е в ролята на Domain Controller, 
който управлява потребителските профили и настройки, а другият сървър представля-
ва сървъра за внедряване (Deployment server) където се инсталира MDT. На сървъра за 
внедряване са инсталирани още и инструментите WAIK, WDS, DHCP[11], WSUS[12], 
MS SQL Server 2008 SP1 Express[13]. За ролята на клиентски системи се използват 15 
компютърни конфигурации, намиращи се в лаборатория 6. Една компютърна конфи-
гурация се използва за тестова референтна система. Всички компютърни системи 
покриват хардуерните изискванията за работа на Windows 7. 

Инсталирането/внедряването на Windows 7, чрез метод LTI се реализира в ня-
колко основни стъпки, показани на фигура 3. 
 

 
 

Фигура 3. Основни стъпки за внедряване чрез LTI метод на MDT 
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1. Във внедряващият сървър се добавят сорс файловете за инсталиране на 
Windows 7, допълнителни езикови пакети, драйвери и приложения. 

2. Създава се изображение за тестовата система и поредица от задачи за него-
вото автоматично зареждане. 

3. Обновява се средата за внедряване (MDT) със създадените в стъпка 2 зада-
чи и изображение. 

4. Прехвърля се създаденото изображение и задачи от стъпка 3 към тестовата 
система. 

5. На тестовата система се стартира помощника за внедряване и след успешна 
инсталация се създава файлово-базирано изображение на диска (.wim файл). 

6. Създаденото изображение от стъпка 5 се прехвърля във внедряващият 
сървър. 

7. Създава се нова последователност от задачи за автоматично зареждане на 
изображението от стъпка 5. 

8. Обновява се средата за внедряване (MDT) със създадените в стъпка 7 зада-
чи и изображение. 

9. Прехвърля се създаденото изображение и задачи от стъпка 8 към клиент-
ската система. 

10. На клиентската система се стартира помощника за внедряване и се за-
вършва инсталацията. 

 
Измерено бе време от 6 часа, необходимо за конфигуриране на MDT, инстали-

ране на референтната система, създаване на тестово референтно изображение и внед-
ряване на това изображение на 15-те компютърни системи. Трябва да се направи едно 
уточнение – това време може да се променя в зависимост от хардуерните конфигура-
ции на системите, които се използват и скоростта на мрежата. За експеримента бе 
реализирана мрежа със скорост 100 Mbit/s. На базата на проведеният експеримент 
може да се заключи, че така реализираната система позволява автоматичното инста-
лиране на Windows 7 на 15 компютърни станции с минимална намеса на админист-
ратор. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Тази статия има за цел да представи една иновационна технология с помощта 
на която е възможно инсталирането/обновяването на Windows 7 на определен брой 
компютри свързани в компютърна мрежа по възможно най-ефективният, лесен и бърз 
за изпълнение начин. На базата на представената технология се свежда до минимум 
разходите за лицензи на софтуер – изисква се заплащането на лиценз само за Windows 
Server 2008 и Windows 7. 

Описана е новата технология на Microsoft за файлово базирани изображения 
(WIM), която създава по-малки по размер изображения, които се управляват и под-
държат по-лесно. 

Представен е инструментът Microsoft Deployment Toolkit с помощта на който се 
извършва внедряването на избраната операционна система на клиентските компютри. 
На базата на него е проведен експеримент за инсталиране на Windows 7 на 15 компю-
търни станции. Времето от 6 часа бе необходимо за осъществяване на цялата схема 
посочена на фигура 3, като това време може да варира според хардуерните конфигу-
рации и скоростта на мрежата. От проведеният експеримент авторите считат, че така 
създадената система позволява автоматично отдалечено инсталиране/обновяване на 
Windows 7 с минимална намеса на администратор. 
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Чрез реализираната система могат да се създадат готови изображения със 
специализиран софтуер за хора с увреждания и при нужда лесно и бързо те да могат 
да бъдат инсталирани на клиентските системи [14]. 

При използването на така представената система трябва да се обърне също 
внимание и на няколко основни проблема които могат да възникнат: 

• При инсталирането на голям брой компютърни системи и използването на 
broadcast комуникация, може да настъпи временно затруднение при използването на 
ресурсите в компютърната мрежа – този проблем може да се предотврати, като се 
използва multicast комуникация или времето през което се използва система да е из-
вън натовареното време за достъп на компютърната мрежа. 

• Трябва да се обърне внимание на мрежовите карти на тестовата система и 
клиентските компютри да поддържат PXE стандарт. 
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Abstract: The topic of the report is relevant for the present stage, when our country took the 
responsibility before the coutries of the EU. One of this responsibilities is the protection of 
the national security, combating crime and maintaining public order. A part of this task is 
the detention of criminals from the police authorities falling under the hypothesis of the law 
for the ministry of interior, of which subject is my report. 
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1. Основания за задържане на лица от полицейските органи съгласно 

действащото законодателство 
1.1. Международноправна регламентация 
Неприкосновеността на личността е прогласена във Всеобщата декларация за 

правата на човека. В чл. 9 от нея се посочва, че „никой не трябва да бъде подлаган на 
произволен арест, задържане или изгнание“. 

Норми, отнасящи се до неприкосновеността на личността, се съдържат и в 
други международни актове.Така например в Международния пакт за граждански и 
политически права в чл. 9 е регламентирано, че „всяко лице има право на лична свобо-
да и сигурност“. Във връзка с това се отбелязва, че „никой не може да бъде обект на 
произволен арест или задържане“. Материално-правните норми се допълват с разпо-
редбата, че „никой не може да бъде лишаван от свобода освен на основания и 
съгласно процедури, установени от закона“.В пакта се съдържат и някои процедурни 
правила. В т. 2 от чл. 9 се отбелязва, че „всяко задържано лице ще бъде уведомявано в 
момента на арестуването му за причините на ареста и ще му бъдат съобщени в 
най-кратък срок всички предявени срещу него обвинения“. Всяко лице, лишено от сво-
бода чрез арест или задържане, има право на жалба пред съд, който да се произнесе 
незабавно върху законността на задържането му и да се разпореди за освобождаване-
то му, ако задържането е незаконно (т. 4). Съществено е и правото на обезщетение за 
всяко лице, жертва на незаконен арест или задържане. 

В заключение по въпроса за задържането на лица пактът прогласява правото на 
хуманно отношение и на уважение на присъщото на човешката личност достойнство 
спрямо всяко лице, лишено от свобода и във връзка с това е приет Кодекс за поведе-
нието на длъжностните лица по поддържането на правовия ред. Европейската конвен-
ция за защита правата на човека и основните свободи също отделя място на въпроса 
за неприкосновеността на личността.1  
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1.2. Вътрешноправна регламентация 
2.2.1. Конституционна регламентация 
Настъпилите съществени промени в нашето общество след 1989 г. налагат при-

емането на конституция, с която да се осъществи преходът към нова обществена 
система. 

Конституцията от 1991 г. създава правни предпоставки за демократично раз-
витие на обществото. Най-същественото в нея е, че тя поставя задача за прехода към 
гражданско общество и правова държава.Значително място в Конституцията се отделя 
и на правото на лична свобода и неприкосновеност, които са сред основните права на 
личността. След правото на живот, свободата и неприкосновеността са най-висшата 
човешка придобивка и ценност. Именно свободата и неприкосновеността на личност-
та в най-голяма степен са мерило за нивото на демократизация на дадено общество. 
Съгласно чл. 30 от конституцията никой не може да бъде задържан, подлаган на 
оглед, обиск или друго посегателство върху личната му неприкосновеност. Нарушава-
нето неприкосновеността на личността е възможно, но само в изрично посочени от за-
кона нетърпящи отлагане случаи. Конституцията допуска ограничаване на свободата, 
като оправомощава съответни органи, поставяйки условие органите на съдебната 
власт да бъдат уведомени. Съществува и едно ограничение – задържането на лица не 
може да превишава срок, по-голям от 24 часа. 

2.2.2. Основания за задържане на лица съгласно ЗМВР 
Съгласно чл. 63, ал. 1 полицейските органи могат да задържат лица: 
1. за което има данни, че е извършило престъпление; 
2. което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган 

да изпълни задължението си по служба; 
3. което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава 

обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност; 
4. малолетен нарушител, който е напуснал своя дом, настойник, попечител или 

специализирана институция, където е бил настанен; 
5. при невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по начини-

те, посочени в чл. 61, ал. 2; 
6. което се е отклонило от изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ 

или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпорежда-
не на полицейски орган или на орган на съдебната власт; 

7. обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с 
неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейската заповед за арест; 

8. в други случаи, определени със закон. 
 
3. Организация на дейността по задържането на лица 
3.1. Изясняване момента на задържането 
В повечето западноевропейски законодателства е регламентирано, че задържа-

нето започва от момента на ограничаване правото на дадено лице да се придвижва 
свободно. Практически това може да означава залавянето на лицето на улицата, в до-
ма му, в предприятието, където работи, и т. н. В този смисъл моментът на залавянето 
и задържането съвпадат. 

Отвеждането на законово основание на лице в поделение на МВР все още не 
означава, че то следва да бъде задържано. В подкрепа на това са многото случаи от 
практиката, при които се налага отвеждането или дори само придружаването на лице 
или лица за изясняване на обстоятелства по определен случай или дори установяване 
на самоличност. 
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Най-важното в случая е залавянето и отвеждането на различните правонаруши-
тели в поделенията на МВР, където при наличие на законни основания те могат да 
бъдат задържани. Така например, съгласно чл. 59, ал.1 от инструкцията всички лица, 
посетили по свое желание структурно звено на МВР, се вписват в книгата за пропус-
кателния режим. Моментът на задържането не е решен в Закона за МВР, което създа-
ва редица трудности в дейността на полицейските органи по противодействие на пре-
стъпността и опазване на обществения ред. Неговото изясняване стана факт с приема-
нето на Инструкция за оборудването на помещенията, за настаняване на лица в струк-
турите на Министерството на вътрешните работи и реда в тях. Съгласно инструк-
цията, задържани лица са тези, на които е ограничено правото на свободно при-
движване при условията и по реда на ЗМВР.  

Има три хипотези за изясняване момента на задържане: 
Първата от тях допуска лицата да се считат за задържани от момента на зала-

вянето им на улицата – „хващането за яката“ и от този момент лицето има право 
на адвокатска защита.  

Втората хипотеза е свързана с приравняване отвеждането на лица с тяхното 
задържане. Това предполага издаване на заповед за задържане на всяко доведено в 
съответното поделение лице, което затруднява в значителна степен както дежурните 
части, така и служителите, които довеждат лица. 

Стигаме до извода, че третата хипотеза е свързана с издаването на заповед е 
възможно и необходимо само в случай на задържане на лица в поделенията на МВР. В 
този смисъл заповедта за задържане следва да играе основна и определяща роля както 
по отношение правата на задържаните лица, така също за спазването на определения в 
закона срок. С издаването на заповедта полицейските органи вписват в специален 
регистър данните и основанието за задържане на лицето. Във връзка с това няма преч-
ка в отделен регистър да бъдат вписвани доведените лица. 

 
3.2. Срок за задържане 
С изключение на случаите на задържане на лица, които са се отклонили от 

изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ или от местата, където са 
били задържани като обвиняеми в изпълнение на полицейска административна 
мярка или по разпореждане на орган на съдебната власт, при който срокът на 
задържане се определя от срока на присъдата и някои допълнителни обстоятел-
ства, във всички останали хипотези, визирани в чл. 63, ал. 1 от ЗМВР, срокът на 
задържане на лице не може да бъде по-дълъг от 24 часа. Установяването на та-
къв срок е предопределено от характера и същността на това полицейско право-
мощие, с което се нарушава неприкосновеността на личността. 

Като се съгласяваме с категоричния императив на нормата на чл. 63, си 
позволяваме да поставим практически важния въпрос за възможността да се задържи 
лице за срок, по-дълъг от 24 часа. Мотивите ни за поставянето на този въпрос се осно-
вават на възможността за задържането на лице, заподозряно в извършването на пр-
естъпление, на което освен това не можем да установим самоличността в законно ус-
тановения срок. Продължаването срока на задържането в този случай следва да се 
осъществи след надлежно разрешение на прокурора. Практиката показва, че в тези 
случаи отговорът не е позитивен. Продължаването на срока на задържането също е 
свързан с определени параметри – до 72 часа. Важно е да отбележим, че с приемането 
на Инструкцията за оборудването на помещенията, за настаняване на лица в структу-
рите на Министерството на вътрешните работи и реда в тях бе внесена яснота и по 
друг важен въпрос – началото на задържането. Съгласно инструкцията срокът за 
задържане на лица започва да тече от момента, в който им бъде ограничено правото 
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на свободно придвижване. Точният час се записва в заповедта за задържане, незави-
симо от времето на нейното фактическо издаване. 

Тази разпоредба изключва възможността за своеволия и интерпретации на за-
конодателството. Освен това тя е в пълен синхрон с международните изисквания за 
защита на основните права и свободи на гражданите. 

 
3.3. Действия на полицейските органи при задържане на лица 
В структурните звена на МВР се обособяват места за настаняване на задържани 

лица, които включват: 
•     помещения за задържане; 
• обслужващи помещения. 
От своя страна обслужващите помещения са обособени като: 
• помещения за водене на разпит; 
• помещения за свиждане и срещи с адвокат; 
• санитарно-хигиенни помещения; 
• помещения за приемане на лица и обработка на документацията по задър-

жане. 
Местата за настаняване на задържани лица се определят със заповед на 

директорите на структурните звена на МВР. В тях се води съответната документация. 
Редът за задържането на лица от полицейските органи включва няколко ос-

новни аспекта. 
На първо място следва да отбележим, че инструкцията поставя изискването 

полицейските органи да не допускат използването на физическа сила или оръжие 
спрямо задържаните лица, освен в изрично предвидените от ЗМВР случаи. Тези хи-
потези са визирани в чл. 72, ал. 1 и се отнасят за случаите на: 

• противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане; 
• задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива 

на полицейски орган; 
• конвоиране на лице при опит да избяга или да посегне на своя живот или на 

живота на други лица; 
• оказване съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, на 

които противозаконно се пречи да изпълняват задълженията си; 
• нападения срещу граждани и полицейски органи; 
• освобождаване на заложници; 
• групови нарушения на обществения ред; 
• нападения на сгради, помещения, съоръжения и транспортни средства; 
• освобождаване на незаконно заети обекти. 
Друг основен аспект, свързан със задържането на лица, е, че за всяко задържа-

но лице се издава заповед за задържане. Съгласно чл. 11, ал. 2 заповедта за задържане 
се издава в 3 екземпляра, единият от които се връчва на лицето, другият се прилага 
към преписката, а третият се архивира в структурното звено на МВР. Практиката оба-
че показва, че заповедта за задържане се издава поне в четири, а в някои поделения 
дори в пет екземпляра. Причина за това е изискването на органите на съдебната власт 
в някои региони за получаване на екземпляр от заповедта за всяко задържано лице. 

Елемент от организацията на работата на полицейските органи при задържане-
то на лица е тяхната непрекъсната охрана. Това задължение произтича от изискването 
на чл. 14 от инструкцията. В тази връзка е създаден и определен ред. Така например 
охраната извън помещенията за настаняване на задържани лица се осъществява по 
утвърден писмен ред от длъжностното лице, което организира охраната на задържа-
ните лица. 
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Всички действия по приемане, настаняване, служебно придвижване, свиждане 
и освобождаване на задържаното лице се отразяват в документацията, която се води в 
местата за настаняване на задържани лица. Преди настаняването в помещението за 
задържане, на задържаното лице се извършва личен обиск от приемащото го длъж-
ностно лице. Съгласно ЗМВР обискът на всеки задържан се извършва в присъствието 
на свидетел лица от същия пол, от който е задържаното лице.  

За извършения обиск се съставя протокол, в който се описват всички иззети 
ценности, документи и други вещи. Протоколът се подписва от задържаното лице, от 
извършителя на обиска и поемните лица. 

Иззетите с протокол вещи при освобождаване се връщат на задържаното лице 
срещу разписка. Изключение от това изискване се прави за вещите, които са иззети 
като веществени доказателства по реда, предвиден в НПК. 

Съгласно чл. 14 от инструкцията незабавно след задържането лицето се запо-
знава с основанията за прилагането на това полицейско правомощие и предвидената в 
закона отговорност, като му се разясняват неговите права: 

1. право да ползва медицинска помощ; 
2. право на адвокатска защита; 
3. възможност да обжалва пред съда законността на мярката по задържането; 
4. право да информира за своето задържане роднина или друго близко лице, 

или да се свърже с консулските власти на съответната държава в случай, че не е бъл-
гарски гражданин. 

Задържаните лица се настаняват в помещенията за задържане, както следва: 
• лица от различен пол в различни помещения; 
• малолетни и непълнолетни лица – отделно от пълнолетни в помещения, об-

заведени по специален норматив; 
• военнослужещи и служители на МВР – отделно от други категории задър-

жани лица; служители на МВР, на Министерството на отбраната и на Държавна 
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) – отделно от други категории задържани 
лица; 

• изпаднали в криза психично болни, заразно болни, буйстващи, рецидивисти 
и извършители на особено тежки престъпления – отделно от други задържани лица;2 

• изпаднали в криза психично болни, заразно болни, буйстващи, рецидивисти 
и лица, за които има данни, че са извършители на тежко престъпление – отделно от 
други задържани лица. 

 
3.4. Организация на охраната на задържаните лица 
Охраната на задържани лица в структурните звена на МВР се организира съг-

ласно реда за осъществяване на патрулно-постова дейност в МВР. 
Основни принципи на работа на длъжностните лица, работещи със задържани 

граждани, са законността, спазването на човешките права и нормите на професионал-
ната етика. Основният акцент пада върху зачитане и защита. Това само по себе си оз-
начава, че за полицейските органи съществува задължение да зачитат правата на вся-
ко задържано лице. Нещо повече, полицейските органи следва освен това да пред-
приемат необходимите мерки за защита на всяко лице, спрямо което е приложено то-
ва полицейско правомощие. Става въпрос за посегателства и други действия, уронва-
щи честта и достойнството на лицата. Разбира се това задължение се отнася както за 
полицейските органи, задържали лице, така и за всички останали, които са определе-
ни да работят с него. За осигуряване охраната на задържано лице при придвижването 
му в района на структурното звено на МВР се взимат всички необходими мерки за 
недопускане на неговото бягство. 
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Не по-маловажна е дейността по смяната на нарядите, изпълняващи задачи по 
охрана на задържани лица. Тя се извършва със знанието и по възможност в присъст-
вието на оперативния дежурен на структурното звено на МВР или от непосредствения 
им началник. Във връзка с това извеждането на задържани лица от помещението за 
задържане до обслужващите помещения се извършва поотделно, при това най-малко 
от двама служители. 

 
3.5. Организация на охраната на задържани лица в болнично заведение 
При охрана на задържано лице в болнично заведение се извършва след-

ното: 
1. Уточняват се служителите на медицинското заведение, които ще имат до-

стъп до лицето; 
Тази мярка способства за ограничаване достъпа на лица до задържания и спо-

мага за ефективността при неговата охрана. 
2. Установява се система за връзки и уведомяване на охраната, началника и 

административния директор на медицинското заведение; 
3. Уведомява се териториалното поделение на полицията и се установява систе-

мата за връзки и контрол; 
4. Извършва се охранителна експертна оценка на обекта и се набелязват кон-

кретни мерки за организиране на охраната; 
5. При необходимост се въвеждат режимни мероприятия в района около обекта 

и в непосредствена близост до сградата и мястото, където е настанено задържаното 
лице; 

6. Задължително е охраняващият през нощта служител да е от същия пол, от 
който е задържаното лице, в случай че престоява в едно и също помещение с него; 

7. Контролът на поста за всяка смяна се осъществява непрекъснато. 
 
3.6. Обезпечаване правата на задържаните лица 
3.6.1. Обезпечаване правото на адвокатска защита 
Всеки гражданин в случай на посегателство спрямо неговата свобода и непри-

косновеност е в правото си да се защитава. Това право е надеждна защита срещу посе-
гателствата върху свободата и неприкосновеността на личността от страна на държав-
ните органи. 

Правото на адвокатска защита е неразривно свързано със задържането на лица. 
Съгласно разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи 

(чл. 63, ал. 5) правото на адвокатска защита възниква от момента на задържането.3  
Във връзка с това основно задължение на органите на полицията е да не съз-

дават пречки на задържаните лица при осигуряването на адвокатска защита. Мотиви-
те ни за това съждение се основават на възможността за отказ за защита от страна на 
поканените от задържания адвокати, независимо от причините за това. Недопустимо е 
в този случай преустановяването на дейността на полицейските органи по изясняване 
на обстоятелствата, предизвикали задържането на лицето до осигуряването на ад-
вокат. 

3.6.2. Осигуряване правото на обжалване 
Съгласно ал. 4 на чл. 63 „задържаното лице има право да обжалва пред съда 

законността на задържането...“ 
Стриктното спазване на изискванията за законност при използване на адми-

нистративна принуда само по себе си представлява сериозна гаранция за тяхната зако-
носъобразност. Съдебният контрол като най-авторитетен способ за обезпечаване на 
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законността в държавното управление е регламентиран и в други нормативни актове. 
Във връзка с това проф. Ив. Дерменджиев отбелязва, че макар и подценяван понякога, 
при обезпечаване законността на актовете на администрацията съдебният контрол в 
никакъв случай не бива да се омаловажава и игнорира при налагането на принудител-
ни административни мерки, някои от които могат сериозно да застрашат основните 
права и свободи на личността. 

3.6.3. Осигуряване правото на свиждане 
Правото на свиждане е също едно от нововъведените с приемането на инструк-

цията права. Според нея всеки задържан има право на свиждане по всяко време с 
адвокат и с представител на дипломатическата мисия, гражданин на която страна 
е лицето. 

Регламентирана е и процедурата за това. Така например свиждане се разрешава 
своевременно след уведомяване от оперативния дежурен на структурата на МВР и 
служителя, пряко работещ с лицето.  

3.6.4. Осигуряване правото на медицинско обслужване 
С приемането на Инструкцията за оборудването на помещенията за задържани 

лица в структурите на МВР и реда в тях бе регламентирано и едно от най-важните от 
гледна точка защита основните права и свободи на гражданите право, а именно – 
правото на медицинско обслужване. Съгласно чл. 20, ал. 1 от инструкцията на задър-
жаното лице се извършва медицински преглед по негово искане или когато здраво-
словното му състояние налага това. 

3.6.5. Осигуряване правото на хранене 
На всяко задържано лице се осигурява храна в общоприетото време за закуска, 

обяд и вечеря съгласно Правилника за вътрешния ред в помещенията за задържане и 
Методиката за реда на зачисляване и отчисляване за хранене на задържани и кон-
воирани от служители на МВР лица на основания, предвидени в НПК и ЗМВР. 

 3.6.6. Осигуряване правото на ползване на тоалетна и други хигиенни нужди 
Съгласно чл. 44, ал. 1 от инструкцията, задържаното лице не може да бъде ог-

раничавано от възможностите за ползване на тоалетна, получаване на лични вещи за 
хигиенни нужди, лична храна, закупена от него или получена от негови близки.  

3.7. Режим на лицата 
На всяко задържано или принудително доведено лице в структурно звено 

на МВР се указват: 
1. ограничителният режим; 
2. мястото за пребиваване; 
3. правата и задълженията му. 
За улесняване на дейността по задържането на лица в Министерството на вът-

решните работи ръководителите на съответните структури следва да утвърдят правил-
ник за вътрешния ред в помещенията, определени за задържане на лица. Този правил-
ник се поставя на видно място в местата за настаняване на задържани лица. 

 
3.8. Ред за достъп до помещенията за задържане и даване на информация 

за задържаните лица 
Преди всичко следва да отбележим, че за извършване на служебна провер-

ка по заповед относно действия на задържано лице и/или на служители на МВР 
се предоставя за ползване цялата информация, свързана с пребиваването на ли-
цето в структурното звено на МВР. 
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При необходимост от осигуряване на допълнителна информация за задържано 
лице за нуждите на органите на съдебната власт могат да се изготвят справки или да 
се предоставят копия от служебната документация, която се води в структурите на 
Министерството на вътрешните работи. Това е възможно с оглед осигуряването на 
допълнителна информация за задържаното лице. 

 
4. Освобождаване на задържаните лица 
По отношение освобождаването на задържаните лица законът е категоричен – 

„Задържаното лице се освобождава след отпадане на основанието за задържане или 
след изтичане на определения в закона срок“. 

Както задържането, така и освобождаването на задържаните лица подлежи на 
съответно документиране. В заповедта за задържане и в книгата за задържани лица се 
записва точният час на освобождаване на задържаното лице. По този начин се контро-
лира спазването на определения в закона и инструкцията 24-часов срок за задържане 
на лица. Неспазването на тази процедура следва да се приема като нарушаване на 
законодателството и по-точно на правата и свободите на задържаните лица. 

Напускането на структурното звено на МВР се осъществява след получаване на 
разрешение от длъжностното лице, отговарящо за тази дейност, и от служителя, който 
е работил със задържания. Като допълнение към тази норма е обосновано да се доба-
ви, че при освобождаването на лицата съответното длъжностно лице проверява редов-
ността на наличната документация и самоличността на задържаното лице, подлежащо 
на освобождаване. Мотивите ни за това предложение се основават на изискването за 
максимална ангажираност и бдителност на служителите от ОДЧ и всички лица, които 
имат отношение към един или друг задържан.  

При освобождаване на задържаното лице в книгата за задържани лица се отбе-
лязва здравословното му състояние, като при необходимост или по искане на лицето 
се извършва и медицински преглед по реда на чл. 20 от инструкцията. Това изискване 
е не само в синхрон с европейските стандарти, но е и израз на хуманизма на полицей-
ската институция и в най-голяма степен защитава основните права и свободи на граж-
даните. 

При предаване на задържано лице на друго структурно звено на МВР или на 
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ се изготвя съпроводително писмо по 
образец, в което се прави опис на съпровождащите документи и данни за лицето. 
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МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА КАТО СРЕДСТВО ЗА 

ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА 

 

Петя Любенова Илиева 
спец. „ИМ”, 2 курс  

Технически университет – Габрово 
 
Резюме: Мотивирането, стимулирането и заплащането на труда на персонала са част от 
системата на управлението на фирмата. Целта на системата на стимулиране е да се 
мотивират персоналът и отделните личности за максимално използване на ресурсите на 
фирмата, за разширяване на дейността и за увеличаване на пазарните и възможности и на 
производителността на труда, внедряване на нови технологии в управлението и в продажби-
те на стоките. Изграждането на ефективна система на стимулиране е неразделно свързано с 
понятието мотивиране, което е в основата на системата на стимулиране. 
 
Ключови думи: мотивация, стимулиране, ефективност възнаграждение, заплащане на труда. 
 
 

В различните стилове на управление, въпросите за мотивацията винаги са на-
мирали място и много често са играели значителна роля за успехите на фирмите и 
техния мениджмънт. Ръководителите наред с отделянето на голямо внимание на въп-
росите свързани с техническия, технологичния процес, иновацията и социалния кли-
мат, полагат особени грижи за реализацията на икономическите си цели и чрез моти-
вацията на отделните индивиди, разглеждайки ги като личности, които трябва да бъ-
дат насърчавани в използването на своето богатство от инициатива и интелект в полза 
на развитието на фирмата. 

„Ако целта е предприятието да се развива, то главната задача е мотивирането 
на служителите.” Ли Якока  

Мотивацията е една от най-важните задачи на съвременния мениджър, да успее 
да изясни потребностите на работника, да ги задоволи, да го мотивира към изпълня-
ването на личните цели и целите на организацията. Мениджърът има нужда от из-
вършването на дадена работа, а организационния член от задоволяване на своите со-
циални потребности, потребности от реализация и принадлежност. 

Мотивирането, стимулирането и заплащането на труда на персонала са част от 
системата на управлението на фирмата. Целта на системата на стимулиране е да се 
мотивират персоналът и отделните личности за максимално използване на ресурсите 
на фирмата, за разширяване на дейността и за увеличаване на пазарните и възмож-
ности и на производителността на труда, внедряване на нови технологии в управле-
нието и в продажбите на стоките. Изграждането на ефективна система на стимулира-
не е неразделно свързано с понятието мотивиране, което е в основата на системата на 
стимулиране. Не е възможно изграждането на система на стимулиране, без да се знаят 
мотивите, потребностите и интересите на отделните личности и на колективите, без 
да се знаят факторите, които ги мотивират за ефективна дейност. 

Мотивация е това, което кара хората да действат по определен начин. 
Мотивацията се определя чрез три вида възприятия: 
• очаквания – съществуващи връзки между изразходването на повече усилия 

за дадена задача и постигане на по-добро изпълнение;  
• средствата, с които дадени действия довеждат до по-добри резултати – 

възприетата привлекателност на по-големи поощрения; 
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• възможностите, водещи до поощренията – възприетата привлекателност на 
различните поощрения, които дадения работник може да получи.   

Мотивация чрез възнаграждение 
Разграничават се два основни вида възнаграждение, което персоналът получава 

от работодателя си: 
• Финансово възнаграждение под формата на парична сума, която се предо-

ставя от фирмата. Това възнаграждение изпълнява предимно мотивационни функции 
и е символ на определен статус; 

• Нефинансовото възнаграждение, което се нарича още „психологически 
подход" или вътрешна/морална награда. Това възнаграждение е под контрол на самия 
персонал. 

Работната заплата обикновено се смята за носител на две основни функции: 
възпроизводствена и мотивираща. Възпроизводствената функция на работната запла-
та произтича от това, че основната част от хората са принудени да се наемат на работа 
когато нямат достатъчно средства за препитание на равнището на желания от тях жиз-
нен стандарт. Възпроизводствената функция е мотивираща, доколкото реализира 
икономическата принуда към труд и разчита на базисни инстинкти за самосъхранение 
и общуване. Мотивиращата функция на работната заплата произтича от нейната връз-
ка със съществуването на хората,  които разчитат на нея. Безспорно е, че при дадени 
условия жизненият стандарт на служителите ще бъде толкова по-висок, колкото е по-
високо равнището на техните доходи. Поради това се счита, че стремежът им към по-
висока цена на тяхната работна сила е естествен. Практически погледнато, възнаграж-
дението е мощен лост, с помощта на който мениджмънтът може да постигне много, 
особено в краткосрочен план, и затова не бива да бъде подценявано. Но в същото 
време то работи безусловно и автоматично като стимул. 

 Получаваното възнаграждение, формирано на основата на системите за оцен-
ка, би трябвало да бъде ясно на получателя не само като абсолютна сума, разбира се, а 
като структура. В противен случай той няма да знае защо получава толкова и как би 
могъл да получи повече, а това е истински нож в гърба на „мотивиращата функция" 
на заплащането.  Трудовото възнаграждение трябва да се разглежда като служебна 
тайна, т.е. да не се обсъжда особено сред персонала. То подлежи на колективно дого-
варяне само в известна степен. 

Системите за оценка и възнаграждение сигнализират какви поведения работо-
дателят цени приоритетно. Системите, обвързващи възнагражденията с резултатите 
(напр. на годишна основа), могат и да осигурят постигането на краткосрочни цели. 
Това не е в сила за дългосрочните, стратегически приоритети на организацията и за 
поведения, надхвърлящи стандартите. 

Това, което възнаграждението поощрява може да въздейства върху организаци-
онната култура. Ако например доплащанията за стаж са значителни, това може да сти-
мулира лоялността (понякога за сметка на иновативността, готовността да се рискува 
и т.н.); 

Системите за възнаграждение с тяхната диференциация (съотношенията между 
възнагражденията за длъжност и в частност – отношението на най- високата към най-
ниската заплата) поддържат разликите в статуса и имат обратнопропорционална 
връзка с мотивацията на персонала за участие в процесите на вземане на решения и 
поемането на отговорност; 

Възнаграждаването може да „поощрява" позицията в длъжностната йерархия 
или в притежаването на компетентности. Вторият подход води до по-голяма гъв-
кавост на персонала. 
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При определянето на този дял от мотивационната политика би трябвало да се 
отчита ролята на парите и правилa за използване на поощрения и наказания. Системи-
те за оценка и възнаграждение (в т.ч. и основаващите се на изявата), не са лишени от 
сериозни недостатъци и проблеми и затова заплатата не бива да се претоварва с функ-
ции и очаквания, а мотивационните намерения на мениджмънта не бива да подценяват 
персоналното израстване и признанието, характера на изпълняваната работа и др. 

Всяка фирма съобразно характера на дейността си, програмите и задачите, сис-
темите на стимулиране и мотивация използва разнообразни форми и системи на 
заплащане на труда. Възприетите от нея форми и системи имат за цел: 

• да обвържат размера на работната заплата с резултатите от трудовата дей-
ност на съответния работник и служител и по този начин да засилят личната мате-
риална заинтересованост и отговорност; 

• да стимулират и мотивират работниците и служителите към по-ефективно 
изпълнение на поставените задачи; 

• да осигурят по-ефективната дейност на предприятието като цяло, а резулта-
тите от ефективността да се обвържат с размера на трудовото възнаграждение на пер-
сонала; 

• да се използват по-ефективно материалните, финансовите и трудовите ре-
сурси; 

• да се създава по-добра организация на труда и се внедряват по- рационални 
методи на управление на фирмата и поделенията й.      

 

В зависимост от времетраенето на работата (отработеното време) и отработе-
ното по трудови норми, системите на заплащане на труда могат да бъдат условно раз-
делени на повременни и сделни системи. При повременните системи на заплащане на 
труда размерът на основната заплата за извършена работа се поставя в непосредст-
вена зависимост от продължителността на работата като количествена мярка на 
вложения труд, от работника или служителя, без да се отчитат резултатите. Характер-
но за тази система е, че няма пряка връзка между размера на възнаграждението и 
резултатите от труда. Размерът на заплатата се поставя в зависимост от изпълнението 
на някои качествени показатели, които отразяват ефективността на труда и същевре-
менно стимулират трудовите процеси. При сделната система на заплащане на труда 
размерът на работната заплата е непосредствено свързан с обема (размера) на реали-
зирания стокооборот (извършена продажба, услуга, работа). Това означава, че увели-
чението на продажбите (стокооборота) на стоките води до увеличение на размера на 
работната заплата. Тази форма на заплащане създава заинтересованост към увелича-
ване на производителността на труда, пълно използване на работното време,  култур-
но обслужване на купувачите, разширяване на асортимента на предлаганите стоки, 
повишаване на квалификацията и овладяване на професията, проява на инициатив-
ност и др. Сделната система може да се използва успешно за определяне на трудовото 
възнаграждение и за стимулиране на оперативните търговски работници, които участ-
ват непосредствено в доставката, съхранението, обработката и продажбата на стоките. 
Най-труден и отговорен момент при приложението на сделната система е определяне-
то на разценката, а във връзка с това – определянето на нормативите за извършване на 
съответни дейности (работи). Размерът на трудовото възнаграждение при повремен-
ната система се определя в зависимост от отработеното време (час, ден, месец и др.). 
Различаваме няколко модификации – обикновена, повременно-премиална и повре-
менно-процентно-премиална. Приложението на съответните системи на заплащане и 
на механизмите и методите им се решава с правилата за организация на работната 
заплата. В правилата се определят системите на работната заплата и модификациите 
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им, за кои категории какви модификации се прилагат, какви показатели, разценки, 
показатели за премиране и размери на премиите и др. 

Заплащането на труда е основна част от системата на стимулиране и мотивация 
на фирмата. Особено внимание се отделя на съчетаването на мотивационните усилия 
с възнаграждението на труда. 

Моделът на заплащане „застъпва" интересите и на персонала и на фирмата. От 
гледна точка на фирмата основния проблем е как да накара персонала да работи 
ефективно. Възнаграждението е разход и целта е постигане на максимален обем про-
дажби при минимален размер на разходите. Затова е необходимо моделът на заплаща-
не да бъде възприет от работниците и служителите положително. 

Гръбнакът на системата на заплащане е работната заплата. Тя е основният мо-
тиватор (стимулатор) на усилията на работниците и служителите за изпълнение на 
поставените им задачи и цели, основният критерии на тяхната заинтересованост от 
резултатите на труда им и от резултатите на дейността на фирмата.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Фиг. 1. Елементи на мотивацията 
 

Работната заплата е паричното трудово възнаграждение или изработката, опре-
делени в съответствие със споразумение между работодателя и съответните служи-
тели. 

Трудовото възнаграждение се състои от две части: 
1. Основна работна заплата, която служи като основа за определяне на всич-

ки други заплащания. Размерът и зависи от резултатите от извършената дейност, ква-
лификацията и длъжността, вътрешните правила за организация на работната заплата 
и системите на стимулиране и мотивация. 

2. Допълнителни трудови възнаграждения (доплащания), които също зависят 
от изпълнението на различни трудови задължения. Такива могат да бъдат заплаща-
нията за безплатно облекло, целевите награди за изпълнение на определени задачи, 
заплащанията за нощен труд, за вреден труд, за прослужени години, за престои и др. 

Размерът на възнаграждението и на двете части се определя на основата на 
системите на заплащане и стимулиране, възприети от фирмата, от трудовите догово-
ри, от Кодекса на труда и други нормативни документи и правила, фиксиращи тру-
довите и социалните възнаграждения. 
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Изследванията показват, че мотивационната функция на работната заплата 
изисква: 

• Да убеждава, че показателните резултати от труда водят до високо запла-
щане; 

• Да създава условия, при които всички желани възнаграждения са свързани 
с професионалното изпълнение на конкретната дейност. 

 
Всяка фирма установява свои правила (наредби) за организация на работната 

заплата. В тях се предвиждат: 
> Методите за определяне на равнището, динамиката и диференциацията на 

работната заплата; 
> Критериите, показателите и нормативите за определяне на индивидуалната 

заплата; 
> Механизмите на определяне и изменение на минималната работна заплата, 

на допълнителните трудови възнаграждения; 
> Механизмите и методите на определяне на брутната работна заплата и на 

изменение на размера на работните заплати под влияние на инфлацията. 
 
Практическа част 
Кратки данни за фирмата. 
Фирма ЕТ’’Хирон’’ е основана през 2002 година. Фирмата е юридическо лице 

със седалище в гр. Габрово. Дейността на фирмата е изградена на териториален и 
отраслов принцип. Съгласно устава, фирмата обслужва населението в 10 села и част 
от населението в града. Осъществява следните дейности: 

 търговия на дребно /основно хранителни стоки/; 
 производство на хранителни стоки; 
 изкупуване и преработка на земеделска продукция 
 плодове, заготовка за износ; 
 услуги и транспорт /главно за собствени нужди/. 

 
Изпълнението на мащабните задачи, които си е поставила фирмата до голяма 

степен зависи от подготовката на кадрите и тяхната мотивация за работа. 
Във фирмата работи добър екип от специалисти. Организацията на работната 

заплата е така изградена, че едновременно да мотивира кадрите и да поддържа само-
дисциплина у тях. 

Работната заплата е поставена на договорна основа. Със синдикатите се дого-
варя работната заплата за работно място, а на отделните работници и специалисти се 
определя индивидуална заплата според индивидуалните способности и резултати. 

Средногодишно фирмата реализира около 750 хил. лв. оборот в търговската 
мрежа, продукция за около 220 хил. лв. 

Печалбата на фирмата за 2011 г. е 7 хил. лв. 
Във фирмата са заети 44 бр. работници и служители. 
За 2011 година е начислена работна заплата 214 610.88  лв, т.е. на 1 заето лице 

4877.52 лв, а месечно 406.46 лв. при средно месечно за страната 671.00 лв. 
 
Анализ на организацията на работната заплата 
Организацията на трудовия процес във фирмата се осъществява от съответните 

отдели: „Търговия", „Производство", „Технически прогрес", „Транспорт" и „Изкупува-
не" – според изискванията на технологията на самите видове дейности на база на 
определени нормативи, правилници, инструкции и др. За да се постигне ефективност 
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от трудовия процес, се прилагат и трудови стандарти – норми, правила, изисквания. 
Такива са длъжностните характеристики, трудовите норми, графици за работа, прави-
ла за безопасност на труда, правилник за вътрешния трудов ред, щатно разписание, 
правила за организация на работната заплата и др. 

Длъжностните характеристики са разработени за всички длъжности, като са 
ползвани разработки на „Перфектконсулт ООД" – гр. София и са разширени и детай-
лизирани. Приложени са към личните досиета на персонала. Връчен е по един екзем-
пляр на всеки работник или служител. Основно те включват: 

o наименование на длъжността; 
o основни задачи; 
o връзки и взаимодействия с останалите длъжности; 
o професионална квалификация. 
И тъй като на практика е изключително трудно да се обхване всичко в една 

длъжностна характеристика, някои задължения са детайлизирани в Правилника за 
вътрешния трудов ред. 

Фирмата прилага трудови норми в цеховете за производство на хранителни 
стоки. Нормите са определени на база наблюдения, хронометраж, а други са опреде-
лени с технически характеристики на съответните машини. 

Разценките за заплащане на единица продукт са изградени на база основната 
заплата /заплатата по индивидуален трудов договор/ и нормата на изработка. Запла-
щането се извършва на база групова разценка за единица изделие и след това колек-
тивно заработеното възнаграждение се разделя между работниците с коефициент за 
трудова реализация. 

При определяне коефициента за сложност на работните места фирмата прилага 
аналитичен метод – метод на балните оценки. Преди това са определени за всяка 
длъжност изискващото се образование, трудов стаж за заемане на длъжностите, както 
и случаите, в които длъжността може да се заеме и при по-ниска степен на образо-
вание. 

За всяка длъжност са определени по 6 показателя за оценка. В зависимост от 
характеристиката на съответното място се присъждат точки. Точките се сумират и се 
превръщат в коефициент по определена скала . 

Използваната система за оценка на работните места е доста подробна и сравни-
телно обективна. Осигурява съпоставимост по отделни професии и място в йерар-
хията. Тя обаче е сравнително трудна за разбиране от работниците. 

Предвидени са възможности за намаляване на основните заплати, когато отдел-
ни служители не изпълняват задълженията си или ги изпълняват в степен, която не 
гарантира положителен резултат за фирмата. 

Регламентиран е и редът за изплащане на работни заплати в случай на финан-
сови неблагополучия. 

При промяна на индекса на нарастване на цените на потребителските стоки са 
предвидени две възможности за компенсиране на доходите и е дадена възможност 
Управителят да избере измежду тях: 

а) начисляване на допълнително възнаграждение като обща с\ ма: 
б) корекции на основните заплати, корекция на разценките в производствена-

та дейност. 
Когато е избран първият вариант, за база при определяне на допълнителните 

възнаграждения служи основната заплата по трудов договор за отработено време. 
Времето в отпуск се зачита за отработено. В различните години фирмата е ползвала 
различни подходи. 
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След това е определен механизмът за формиране на т.н. „изработка" /заплата 
по действащата система/ по структурни подразделения и в рамките на тях по длъж-
ности. 

На служителите и обслужващия персонал се заплаща по повременна премиална 
форма. 

На работниците от търговията, производството, изкупуването и транспорта се 
заплаща по сделно-премиална форма. С вътрешните правила е определен редът за 
формиране на разценките. 

Важен момент при заплащането на труда в търговията на дребно е разработва-
нето на т.нар. контролно число за оборота (приходите от продажби). Те са различни за 
всеки месец и за всеки търговски обект, като са съобразени със спецификата на отдел-
ните търговски обекти. Месечно заплатата (заработката) се формира, като фактичес-
кият оборот се умножи по плановата разценка. 

Втората част (премиалната) се формира чрез различни стимули (санкции) за 
изпълнение на други показатели. Това се налага от факта, че фирмата освен за разме-
ра на продажбите, реализира и други стратегически цели: устояване на пазарната 
конкуренция, утвърждаване на името й. 

Предвидени са стимули и санкции до 20% от основните заплати за показателя 
ниво на обслужване. Фирмата обслужва предимно населението от селата около  
гр. Габрово. Независимо от това в тези селища има конкурентни търговци. За да 
устои на конкуренцията, освен усъвършенстване на материалната база, фирмата пред-
приема премиране, за да стимулира търговските работници към по-високо ниво на 
обслужване. Санкциите имат по-скоро превантивен характер, т.е. за да се предпазят 
търговските работници от определени нарушения. По показателя ниво на обслужва-
не, се наблюдават следните елементи: 

o спазване на санитарно-хигиенните норми; 
o подреждане и етикетиране на стоките; 
o външен вид на търговския работник; 
o спазване правилата за търгуване; 
o спазване изискванията за съхранение на стоките; 
o поведение на търговския работник в процеса на продажбите; 
o спазване на определеното работно време. 
В края на годината за изпълнение на показателя печалба се начисляват допъл-

нителни премии. За да се установи премията, на всеки търговски работник се прави 
оценка. Тя включва: 

o обем на продажбите в абсолютна сума и на един служител; 
o обращаемост на запасите; 
o прекъсвания на продажбите; 
o сигнали за лошо поведение; 
o нарушения, уронващи името на фирмата; 
o състояние на нивото на обслужване. 
Независимо, че в тези оценки може да има известна доза субективизъм, стре-

межът на фирмата е бил да търси начин да мотивира персонала за реализиране на 
стратегическите цели в областта на търговията на дребно. 

Премиалната част от трудовото възнаграждение е поставена в зависимост от 
качеството на изделията, като за напълно негодна продукция възнаграждение не се 
начислява. 

Може да се направи извода, че заплащането е многофакторно. Този начин на 
заплащане е положителен, но сложен за изчисляване. Благодарение на него обаче, 
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през последните две години загубите от брак и преоценка са намалени до минимум, 
постигнато е ускорение на обращаемостта на стоковите запаси, намалени са случаите 
на липси на стоки. 

Поради икономически затруднения фирмата силно е стеснила допълнителните 
изгоди за персонала, като поевтиняване на храната, разходи за квалификация, разходи 
за спортни и други мероприятия, дори за работно облекло. 

За да се постигне по-пълно и по-ефективно използване на работната сила в 
организацията, преди всичко трябва да се направят диагностика и анализ на използва-
нето на човешките ресурси, на ефективността от тяхното функциониране в отделните 
звена, групи и работни места; да се разкрият действителните причини за това. Само 
тогава може да се мисли, че е възможна ефективна работа за подобряване използва-
нето на наетите работници и служители. 

Мотивацията все повече се разглежда като средство за оказване на влияние 
върху поведението на хората за изпълнение и постигане на личните им цели и целите 
на фирмата. Полагат се непрекъснати усилия и грижи за въздействие върху мотивите 
на поведение в необходимата посока за реализиране целите на фирмата. 

За да се развива добре и да просперира, една фирма, освен чисто материалните 
предпоставки, трябва да има и пълна хармонизация между човешките ресурси и стра-
тегията на фирмата. Човешките ресурси са най-значимите активи на всяка стопанска 
структура. Съвременният мениджър има изключително трудната задача да управлява 
тези ресурси – набиране, използване, развитие и мотивиране. 

Универсална рецепта за управление на човешките ресурси не съществува, но 
все пак от това какъв климат съществува във фирмата, какъв е статусът на персонала, 
каква е мотивацията – зависи постигането на по-висока ефективност, по-добра коти-
ровка на пазара и просперитетът на фирмата. 

Да се ръководи търговска фирма в условията на конкуренция означава дело-
витост и компетентност, активизация на човешкия фактор чрез стимулиране на твор-
ческите му възможности. 

За просперитета на отделната фирма са необходими гъвкава пазарна ориента-
ция, стоково предлагане, съобразено с потребителското търсене, ценообразуване и 
кадри с изразени търговски умения и навици. 

Насоки за усъвършенстване, които могат да се приложат са следните: 
> Предоставянето на допълнителни изгоди за персонала като поевтиняване на 

храната, разходи за квалификация, разходи за спорт и други мероприятия; 
> Увеличаване на възможностите за приходи и увеличаване нормата на 

печалба; 
> Увеличаване на средната работна заплата. 
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Abstract: In the late 19th and 20th century on newspaper scene in the USA appear Pulitzer 
and Hearst. They manage to transform perceptions of journalism and elevate ideas, themes 
and attract many followers. Modern follower of Pulitzer and Hearst is Rupert Murdoch. He 
transforms  journalism in business. Journalistic experiments in America will only prove the 
prophecy of Pulitzer: “Democracy and its journalism will triumph or collapse together”. 
 
Key words: Pulitzer, Hearst, Murdoch, journalism, newspaper, television, yellow kid, 
democracy. 
 

 
Медийният пазар в САЩ е неизменно свързан с обществото и съдейства за не-

говата висока степен на социална организация, икономическа ефективност, етническа, 
расова и религиозна тьрпимост. Американската журналистика олицетворява  демокра-
цията в Америка. 

В края на 19 и началото на 20 век в САЩ на вестникарския пазар се появяват 
Джоузеф Пулицьр и Уилям Хьрст. Те успяват да трансформират представите за жур-
налистика и издигат идеи, теми и журналистически техники, които са оригинални и 
привличат много последователи.  

Още  в първия си вестник „Сеийнт Луис поуст диспач” Пулицър пише, че вест-
никьт ще служи „не на някоя партия, а на народа, няма да бьде орган на републикан-
ците, а на истината; няма да подкрепя администрацията, а ще я критикува, ще се про-
тивопоставя на всички измами и фалшификации, кьдето и когато да се появяват те, ще 
защитава принципи и идеи, а не предразсьдьци и партизанщина”. Пулицьр разбира, че 
обществото харесва динамичната информационна стратегия. Постоянният девиз на 
вестникарския магнат: „Никога не изоставяйте нещо, преди да стигнете до корените 
му. Продьлжавайте докрай, докато не изчерпите проблема окончателно” разкрива 
нуждата да се проследява новината в дьлбочина, да се представя вьзможно най-обек-
тивно (един от най-важните принципи на сьвременната журналистика), да се вплита в 
конструкта на миналите сьбития и да се интерпретира. Това изисква висока култура и 
професионализьм от страна на журналиста. 

В „Поуст диспач” се публикуват скандални факти за корумпирани политици, 
богаташи, укриващи даньци, корупционни схеми в администрацията. Предпочитани 
са проявите на насилие, убийствата, грехопадението, сексуалните произшествия, пуб-
личните екзекуции, драматичната смьрт. Типични заглавия на Пилицьровия вестник 
през този период са: „Бардаците на Сейнт Луис”, „Да обичаш готвача си”, „Има ли 
конгресменьт Тюдор три жени” и още много други. Пулицьр използва полуистини, 
ирония, сарказьм, но го прави дискретно. В сьвременната журналистика сьщо забеляз-
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ваме висок афинитет кьм трагичните истории с фатален край, но в последните години 
журналистите залагат на едно златно правило и то е, че „Добрата новина е лошата 
новина”. Лошата новина винаги притегля вниманието на аудиторията, но сьздава и 
апокалиптично усещане. Пулицьр развива техниката на „крьстоносните походи в пе-
чата” и вьвежда спортните новини и женската проблематика.Без усилие се забелязва 
тенденцията сьвременните медии да подражават на част от стратегиите на Пулицьр. 

  При Уилям Хьрст нещата стоят по друг начин. Той има способността да е ме-
диен хамелеон. Изгонен е от Харвард, но трупа опит. Изучава техниката на сенза-
цията. За да превърне в "крал на ежедневниците" в. „Екзаминьр” в Сан Франциско, 
младежьт влага огромни за времето си средства.  

Интересен подход за сьбиране на информация за вестника е, че той наема кора-
би и влакове за своите репортери, за да бъдат винаги първи на мястото на събитието. 
Плаща на една от журналистките да направи околосветско пътешествие, за да надми-
не рекорда на Филеас Фог от известния роман на Жул Верн "80 дни около света". 
Хьрст инвестира големи суми в най-добрите журналисти, за да ги "откупи" от други 
издания. Според Хьрст хората се интересуват  главно от три теми: самосъхранение 
(убийства, самоубийства, побоища и здравеопазване); любов (секс скандали, сватби и 
разводи на известни личности, романтични истории); суета. „Екзаминьр” развива тех-
никата на сензацията, защитава бедните слоеве и се обявява против корупцията. С 
графичното оформление се заема художникьт Джордж Панкоуст. През 1893 г. вестни-
кът достига тираж 72 хиляди, а Хьрст го нарича „Монархът на всекидневниците”. Вьв 
вестника се появяват много карикатури, нови варианти на появили се вече комикси, 
журналистически разследвания по социални теми.. 

Стартьт на втория си  вестник „Ню Йорк уьрлд”  Пулицьр  преврьща в сенза-
ция. Пьрвата страница разказва за буря в щата Ню Джьрси, включва се интервю с 
осьден за убийство, очерк за борсов спекулант от Уолстрийт, репортажи от екзекуция, 
придружени от тьжната история на една прельстена прислужница. Пулицьр използва 
едри заглавия, шрифтове с по-светли букви, запьлване на белите полета край загла-
вието на изданието. Вестникьт желае да има даньци вьрху луксозните стоки, обявява 
се срещу монополите, за реформа на обществените служби. „Уьрлд” започва война 
срещу практиката да се купуват гласове в различните предизборни кампании. За жур-
налистиката на Пулицьр са характерни похватите: сврьхдраматизиране, истории с 
„човешки момент” в тях (т.нар. human story, които са често срещани в телевизионните 
реклами), акцентиране чрез графични похвати, финансиране от вестника на сьбития, 
които се преврьщат в национална новина. 

 За сравнение, факторите за успеха на Хьрст се основават на следното: неогра-
ничените му средства, копирането на техниките на Пулицьр, ударни заглавия: 
„Докато другите говорят – „Джьрньл” действа”,  Той постоянно тьрси нови техники 
нови тематични варианти, залага на формулата секс-драма-престьпление. Хърст сьз-
нава силата на  журналистиката: „Можете да смажете човек с журналистиката”.. 

Хьрст решава да срази Пулицьр, като спечели Ню Йорк с втория си вестник 
„Ню Йорк джьрньл”. След поредицата „Истинските американски чудовища и дра-
кони” през есента на 1896 г. тиражьт на Хьрстовия вестник скача само за един месец 
сьс 125 хиляди. В края на третата година двете издания на Хьрст достигат 600 хиляд-
ния тираж на Пулицьровия „Уьрлд”. За да си възвърне позициите на пазара, Пулицър 
прави известен компромис с принципите си и залага на сензационните четива. Вест-
никът му продължава да разследва корупицята сред властта, но не пропуска и най-пи-
кантните скандали от хайлафа. Сьчетава сериозните новини сьс сензационните исто-
рии, като се старае да постигне баланс между тях. В голяма част от бьлгарските ежед-
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невници този баланс е изгубен и те все повече се доближават до жьлтото, защото за 
сьжаление то се оказва по-интересно за сьвременния читател.  

Тематичната формула на Пулицьр бьрзо се вьзприема на медийния пазар. 
Хьрст не само копира, но  и купува цели редакционни екипи, начело с главните им 
редактори. Той отнема  художника на Пулицър,  Аутколт с неговия рисуван герой, за 
да го превьрне в емблема на своята „жьлта” журналистика. 

 Новото, което Хьрст прилага, е целенасоченото саморекламиране и афиширане 
на своите постижения, сьчетани с безпощадност кьм опитите на конкуренцията. Хьрст 
тьрси нови тематични вьзможности и техническо оформление. Заглавията, които 
използва, са кратки и ударни („Войната сигурна”, „Годеница, но не сьпруга”, „Крьс-
тени чрез крьв”). В историята на вестникарската преса остава и неговата шрифтова 
игра в навечерието на Испано-американската война при заглавието „Голяма битка се 
очаква утре”, кьдето се очаква е набрано с по-дребен шрифт, а на страницата се от-
кроява „Голяма битка утре”. 

През 1925 г.  медийният магнат Хьрст  вече владее 25 вестника в 17 щата, а 
след още 17 години - 42 издания с общ капитал 220 млн. долара. Той е сред първите 
вестникари, които въвеждат радиопредаванията през 20-те години и продължава 
традицията 20 години по-късно с телевизията. Пулицьр, от своя страна, преврьща 
журналистиката в елемент от индустриалното общество, който повече информира, от-
колкото образова. „Новата журналистика”, замислена от Пулицьр като симбиоза меж-
ду сензация и утвьрждаването на социални ценности, все повече се преврьща в 
„жьлта” журналистика. Прословутото “йелоу кид” намига първо от страниците на 
вестник “Уърлд”. Човечето е сьздадено от художника Ричард Аутколт, който рисува 
комикси и карикатури за вестника. Те били черно-бели, но поради дефект в печатар-
ската машина, глуповатото хлапе получава жълта окраска. Този "гаф" се харесва на 
читателите и Пулицър нарежда да печатат комиксите само в този цвят. Останали-
те  страници на вестника оцветяват в бледожълто. Както заявява Хьрст: „Не се страху-
вайте да направите грешка, вашите читатели биха могли да я харесат”. Междувремен-
но, издателят на конкурентния вестник " Ню Йорк Хералд Трибюн"  Хърст разбира за 
"жълтата треска", която обхваща читателите, и си поставя за цел да открадне от 
Пулицър карикатуриста Аутколт.  

И така, човечетата намигали от двете конкурентни издания. Те станали извест-
ни под наименованието "вестниците с жълтите момченца". За по-кратко започнали да 
ги наричат "жълтите вестници". Американската „жьлта” преса е по-различна от 
техниките и похватите на бьлгарската. В САЩ може да се говори за сериозна „жьлта 
преса”, запазена и досега по прототипа на Пулицьр и Хьрст. В нашите печатни изда-
ния, които се обявяват за „жьлти”, се откриват скандални измислици, раздути истории 
и размити или променени напьлно до неузнаваемост факти. В последно време доста 
често се забелязват материали, които влизат в разрез с правата на човека. За бьлгар-
ската „жьлта” преса е характерно, че тя е текстова, докато в САЩ се залага на визу-
ализацията. Една от силните страни на американските „жьлти” издания са снимките, 
които трудно биха могли да се опровергаят. Бьлгарските жьлти вестници почти нямат 
автентичен снимков материал. В повечето случаи се правят колажи. 

Известна е саркастичната епитафия на Едуард Годкин: „Редакционната стая на 
жьлтия вестник е най-близкото подобие на ада, което може да сьществува в една 
християнска дьржава”. В началото на 20 век Пулицьр се отдалечава от „жьлтата жур-
налистика”, защото разбира, че стремежьт му да интригува чрез драматични новини, 
за да насочи читателя кьм обективно мнение, се е провалил. 
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Постоянните конкурентни битки, които водят Пулицьр и Хьрст, се оказват гра-
дивни по отношение на журналистиката. Те вьвеждат безпрецедентни за времето си 
практики и медиен мениджмьнт.  

 Всичко в журналистиката на Пулицьр и Хьрст е подчинено на няколко основни 
направления: подбор и поднасяне на новини, тяхната интерпретация и графично оформя-
не, избор на социални теми, разширяване на разследващата журналистика, светски 
рубрики, използване на фотожурналистика и цветни комикси. По-кьсно комиксите от 
вестниците на двамата вестникарски магнати са превьрнати в анимационни филми. 

На името на Пулицьр е сьздадена престижна американска награда за журна-
листика. Неговите журналистически принципи са: "Способната, безпристрастна и об-
ществено ангажирана преса има толкова голямо влияние, че трябва да се направи 
всичко възможно тя да съхрани своето достойнство. В противен случай би се превър-
нала в бутафория и посмешище. Циничната, користолюбива и демагогска преса създа-
ва хора, които са силно ограничени. Силата, която ръководи една страна, е в ръцете на 
съвестните журналисти."  

 В кроая на 19 и началото на  20 век се забелязва „американизация” на българ-
ската преса Моделите на Пулицьр и Хьрст не са взаимствани напьлно. На бьлгарския 
медиен пазар се оказват устойчиви не моралните послания на Пулицьр от редакцион-
ната страница на неговия „жьлт” всекидневник „Уьрлд”, а единствено „технологията” 
на сензационното, сврьхдраматизираното описание на насилие, престьпления и секс. 
По сьщия начин от Хьрст и неговите реформистки усилия се копира единствено 
ефективният принцип на монополна организация на изданията с обща редакторска, 
рекламна и разпространителска служба. 

Сьвременният последовател на Пулицьр и Хьрст е Рупьрт Мьрдок. През 1973 г. 
Рупьрт Мьрдок се появява на телевизионния пазар в САЩ. Закупува вестници в Сан 
Антонио, Далас, Чикаго, Ню Йорк. Стабилизира се на британския вестникарски пазар, 
кьдето след управлението на таблоидите „Сьн”, „Нюз ьф дь уьрлд” през 1981 закупува 
елитния лондонски „Таймс” и неговото неделно издание „Сьнди Таймс”, както и сате-
литния канал „Скай телевижьн”. От американските си придобивки запазва само „Ню 
Йорк поуст” и списанийната компания „Триангьл пьбликейшьнс”, както и издателст-
вата „Харпьр енд Роу” и „Колинс”,. През 1983 г. купува дял в „Уорньр комюникей-
шьнс”, а през 1985 г. срещу 575 млн. долара придобива филмовата студия „Туенти 
сенчьри фокс”.  

Мьрдок прави амбициозен опит през 80-те и 90-те години да завладее сателит-
ния, кабелния и ефирния телевизионен терен в САЩ, Латинска Америка, Азия и 
Европа. Повярвал в любимото си мото „Сьдбата помага на смелите”, се преврьща в 
един от неочакваните играчи на медийния пазар. Мьрдок инвестира в спортни преда-
вания, в новинарски програми „Фокс нюз”, изльчвани от неговите ключови 12 телевизи-
онни станции и от най-големия кабелен оператор в САЩ „Телекомюникейшьнс инк”.  

През юли 2011 британският таблоид „News of the World” от медийната империя 
на Рупърт Мърдок излиза за последен пьт, заради скандал с подслушвания на над 
4000 души. Вестникьт има 168-годишна история. От 1984 г. преминава от голям фор-
мат към таблоиден. Уенди Хенри става първата жена главен редактор на вестника 
през 1987 г. През второто полугодие на 2010 г. всеки брой е четен от около 7.5 милиона 
души. Около 2.6 милиона екземпляра е тиражът през април 2011 г. 

 „News of the world” излиза с патетично заглавие: “Благодарим ви и сбогом!” и 
подзаглавие "Най-великият вестник на света 1843 - 2011 г." Журналистите на изда-
нието са обвинявани, че са плащали на полицаи за информация и че са извършвали 
хакерски пробиви в телефонни съобщения на известни личности, жертви на престъп-
ления и скърбящи роднини на убити войници.  
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„Човекът, който е преживял десетки кризи, който от десетилетия "яде, пие и 
диша печатарско мастило" (според "Гардиън") и изгради най-голямата медийна им-
перия, на когото хиляди издатели и медийни дейци се възхищават и подражават, 
никога не е бил в толкова трудна позиция.” Британската афера вече е сравнена с 
"Уотъргейт", но е вероятно да засенчи свалянето на Никсън и да доведе до пренапис-
ване на стандартите за свобода на словото, обществен интерес, право на личен живот, 
журналистика, политика, публичност и дори демокрация.  "Работата на вестника беше 
да държи отговорни другите за делата им, но той се провали, когато се отнасяше за 
собствената му работа", обявява синът на Рупърт Мърдок, Джеймс в прессъобщение 
некролог на вестника. 

Репортерите на таблоидите на Мърдок са използвали ефективни методи за 
шпионаж, доразвити медийни трикове от времето на Пулицьр и Хьрст с помощта на 
новите технологии. Незаконните или неетични методи за набиране на сензации са из-
вестни на вестникарския жаргон като "черните изкуства", по аналогия със зловещата 
черна магия. Употребява се и  техниката “сладки приказки” – нов термин, който става 
популярен около скандала и означава да подведеш някого да ти предостави желаната 
информация, като се представиш за друго лице и го разсеяш със сладки приказки. 
Това е метод, който по сьщината си много прилича на познатите у нас телефонни 
измами. Разследващите репортери от таблоидите на Мьрдок откриват цели наръчници 
за това как да се разсейва успешно – с основни правила как да се започне разговорът и 
примерни разговори до професионалния жаргон на различни институции и професии.  

Вьпреки спирането на „News of the world”, Мьрдок бьрзо си проправи пьт, като 
започва издаването на неделен „Сьн”. В него ще работят повече от редовите журна-
листи на „News of the world”, Част от главните му  редактори са задьржани за опит за 
корумпиране на дьржавни служители с цел информация. Корпорацията News International 
похарчи милиони, за да компенсира засегнатите от незаконните действия на журна-
листите. Журналистиката си има цена. 

Мьрдок. е властелиньт на вестниците и телевизията, който вьв всеки един 
момент може да си служи с различни медийни маски: „поддрьжникьт на Буш”;  
„смесващият бизнес и политика”; „политическият бос на Ню Йорк Сити”. Разгледах-
ме тези медийни образи на базата на публикациите: New York Times, 4/9/03; [1]  
Guardian, 2/12/03; [2] Guardian, 2/17/03; Newsweek, 2/17/03; Slate, 11/22/00; New 
Yorker, 11/20/00;  Columbia Journalism Review, 6/98; Evening Standard, 8/13/03; 
BusinessWeek, 9/15/98;[3] Time Magazine, 10/25/99;  Atlantic Monthly, 9/03 [4]. 

Врьзката между медии и политика действа в полза на Мьрдок. С политически 
нюх и дипломатически такт, медийният крал преврьща журналистиката в бизнес. 
Разлика между него и Пулицър и Хърст, е, че той, с навлизането на дигитализацията, 
сателитните  и кабелни мрежи, притежана още по-голяма власт на медийния пазар. 

Мърдок  приема грешките като неизбежна цена на прогреса. Въпреки това, как-
вито и експеримети да се правят в Америка, те само ще потвьрдят пророчеството на 
Пулицьр: „демокрацията и нейната журналистика ще триумфират или ще рухнат заедно”.  
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РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ВИДЕО 

НАБЛЮДЕНИЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ 
 

Георги Иванов Дойчинов 
ІІ курс, спец. Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите 

ВУ „ Колеж по телекомуникации и пощи” – София  
 

 
Резюме:В доклада се разглежда приложението и използването на камери за видео-
наблюдение и датчици за предотвратяване на неблагоприятните ситуации. Опреде-
ля се оптималната дислокация на средствата за наблюдение в зависимост от тех-
ния вид и цел за приложение в даден търговски обект. 
 
Ключови думи: дислокация на средства за видео наблюдение, авария, кражба, графи-
чен модел, сигурнаст и защита на търговски обект. 

 

 
Както знаем в днешно време произшествия в търговските обекти зачестиха, 

крадците стават все по изкусни в начините, методите и времето на кражби и стават 
все по трудно забележими. Стават все по дръзки и нагли, заставят „асистентите” в 
продажбите да вършат много дейности на веднъж и тогава когато продавача не очак-
ва, той ,,атакува”. За това тази тема е много актуална камерите и датчиците ще опазят 
не само стоката в магазина но и самите нас, за да не станем жертва на тези ловки 
крадци. 

Ефективното използване на видеокамери и датчици за намаляване на кражбите 
и нападенията е важна дейност при предотвратяване на трудови злополуки или аварии 
по време на експлоатация. Те повишават сигурността на работния процес – максимал-
но използване на търговските ресурси, защото се намаляват този преките и косвени 
щети върху собствеността. 

Цел на настоящата работа е свързана с оптимизиране дислокацията на видео 
наблюдението в търговски обекти за повишаване на ефективността и надеждността,  
т. е. за повишаване на сигурността в охранителната дейност. 

 
Какво представлява кражбата и аварията в търговски обект 
Кражбата е едно от най-срещаните престъпления. Тя спада към престъпление 

против собствеността, защото засяга имуществените права. Деянието е отнемане на 
чужда вещ от собствеността на другиго без неговото съгласие. Тъй като то има цел е 
престъпление с пряк умисъл. Субект на кражба може да бъде всеки. 

Аварията е опасно произшествие от технологичен характер, което може да до-
веде до големи разрушения в даден обект или в околната среда, както и да застраши 
живота на хора. Когато аварията е свързана с раняване на хора или с причиняване на 
смъртта им, тя се нарича катастрофа. Когато е транспортна катастрофата може да 
бъде причинена не само от авария, но и от човешка грешка. 

Авариите основно биват 2 вида: 
- транспортни свързани с транспортната среда. 
- производствени – когато свързани с производствени процеси. 
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Каква е ползата от камери за видео наблюдение: 
Ползата от камери и системи за видео наблюдение е безспорна. Те вече са 

необходимост за всяка фирма, занимаваща се с търговия, производство или друга 
дейност. По този начин се повишава производителността, намалява се проявата на не-
коректност от страна на служителите и се увеличава тяхната функционалност, нама-
ляват се кражбите, предотвратяват се опити за нападение или обир. Всички тези пред-
поставки допринасят до ‘спокойствие’ на потребителя на услугата, както и за служи-
телите на дадената фирма. Камерите за сигурност имат значима полезност в безопас-
ността на движението и при следене на индустриални процеси. 

Съществуват множество видове камери за наблюдение 
Вътрешни цветна /черно бяла/ цветна 
Външни – Черно бяла 
Нощно виждане Инфрачервена черно бяла 
Камери със стандартни корпуси [1] 
Куполни камери [2] 
Водоустойчиви камери [3] 
Инфрачервени камери [4]  

Първите могат да бъдат инсталирани, когато оператор на голяма транспортна 
машина, нямащ поглед върху цялата площ с цел избягване нараняване хората около 
него. Например във метрото операторът трябва да може да види, че няма останали хо-
ра на вратите и че релсите пред него са чисти. Много градове и натоварени пътни 
възли имат трафик мониторинг, използван предимно да засичат нарушители и инци-
денти. 

Вторите за дейности, който се определят като опасни за човека в наши дни се 
следят с CCTV системи. Това са предимно процеси в химическата индустрия, атомни-
те електроцентрали, реактори, мини. Използването на термографични камери позво-
лява на операторите не само да виждат чрез температурата на процеса. 

За постигане на добро качество на система за видео наблюдение при минимал-
на цена трябва да се спазват няколко правила при избор на компоненти. Основните и 
най-важни елементи, на която и да било система за видео наблюдение са типа видео-
камери и главно нейният обектив. От него в най-голяма степен зависи обхватът на на-
блюдението и качеството на образа върху екрана на монитора. У нас се предлага 
практически всички видове, които могат да се намерят на световния пазар. 

Проблемът се свежда до това, как човек да се ориентира в многообразието от 
предлагани модели. За тази цел, първо, трябва да си отговорим на въпросите: 

1. Какво ще охранявам? 
2. Какво ще наблюдавам? 
3. Какви ще са щетите в случай на нежелано посещение от „герои” на нашето 

време – криминално проявени лица? Колко ще загубя в средства или във вещи, които 
нямат адекватно парично измерение? 
                                                            

1 Standard box Camera,1/3" SONY CCD,High resolution: 480TVL,0.00045Lux/F1. 2  
2 Color Day/night dome camera,1/3" SONY SUPER HAD CCD,Resolution: 520TVL, Standard 3.6 
mm lens 
3  Waterproof IR Color Camera(30M),1/3" SONY SUPER HAD CCD,day and night,Resolution 
540TVL, IR distance 30M 
4 Infra Red camera,1/3" SONY SUPER HAD CCD,Resolution: 540TVL,0Lux (IR LED ON); 
0.2Lux/1.2F,48 IR LEDs,6 mm lens selectable,IR distance 40-50m 
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4. Какви са границите, в които е целесъобразно да се инвестира за изграждане 
на системата за видео наблюдение? 

5. Кои са правилата за тази дейност? Мога ли сам да избера компонентите на 
системата? 

 
По отношение на цената 
За много хора основен критерий при избора е цената – търси се най-евтин про-

дукт. Правилото е общовалидно и то гласи, че всяка стока и нейното качество си имат 
своя цена. Проблемът е да не се купи нещо, което не си заслужава парите. Зле разбра-
на икономия винаги влече след себе си нови и като цяло – по-високи разходи. А всеки 
от компонентите в една система на практика определя нивото и качеството на функ-
циониране на цялата система. 

Цените на камерите за видео наблюдение са свързани главно със стойността на 
преобразователния чип (CDD матрицата), нейната разделителна способност, наличие-
то на електронно управление на блендата на обектива, от качеството на захранването 
и др. Например камера за видео наблюдение със сменяем обектив Box CCD видео 
камера JK-2100 и звук5 струва 134 лв, цветна куполна камера с IR подсветка RH30A6 – 
90 лв, цветна Pan/Tilt камера с дистанционно7 – 188 лв. 

 
Основни правила за избора на камера за видео наблюдение 
1.  Обхват на зоната на наблюдение 
2.  Тип на камерата. 
3.  Тип на оптималния обектив. 
 

Колкото по-строги стават изискванията към системата или пък колкото по-
голям става обектът, толкова повече се разширяват и техническите изисквания към 
системата. Това включва усложнени изчисления за дълбочина на рязкостта на обекти-
ва и съответно – на камерата (зоната, в която всички обекти ясно ще се различават), 
на очакваната загуба на сигнала (влошаване на картината), на минималната освете-
ност и разделителната способност на компонентите. 

Определя се обхвата на територията, която се желае да се наблюдава на 
монитора. Това може да бъде входна врата или по-точно площадката пред нея, 
фасадата около прозорците и балкона (когато жилището се намира на партера или на 
първия етаж), гаража или паркинга. Повечето хора очакват от системата за видео 
наблюдение качество на образа, сходно с качеството на обичайния телевизионен 
филм. Това естествено е невъзможно в границите на допустимите разходи. За разлика 
от телевизионното студио, видеокамерата „наблюдава“ слабо осветени обекти и даже 
може да работи в пълна тъмнина. Преследването на максималистични цели води и до 
необосновано високи разходи. 

                                                            

5 Сензор: 1/3 inch Sharp Color CCDСистема на сигнала: PAL Хоризонтална резолюция: 420 
TVL Съотношение сигнал/шум >48dBМинимално осветление: 1.5 Lux 
6 
ImageDevice1/3"SONYCCD ,Picture,ElementsPAL500(H)X582(V)Insideboxsize420TVLines Lensm
ount3.6mm ElectronicShutter1/50(1/60) 
sec1/100,000sec Whitebalanceautowhitebalance S/NRatiomorethan48db UsableIllumination0Lux(infr
aredwavelength20m) PowerConsumption12VDC,350MA Dimension118.5mm*74.2mm 
7 Моторизирана камера с дистанционн CCD 420 TV Lines 6mm обектив с фиксиран фокус 355 
градуса хоризонтално движение  90 градуса вертикално движение Дистанционно управление 
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Зоните на покритие на камерата за видео наблюдение могат да се разделят на: 
• Малки площи – стая, входно антре или врата. Обслужват се със стандартни 

камери с широкоъгьлни обективи с фокусно разстояние 2,6–4,0 mm. 
• Средни по големина площи – малък паркинг, голяма стая, магазин с открити 

площи или фасада на неголяма сграда. Тук следва да се избере камера с висока раз-
делителна способност, която да осигурява качествен с възможност за различаване на 
дребни детайли образ. Подходящи са по-дълго фокусни обективи с фокусно раз-
стояние 4–12 mm. 

• Големи площи – необходими са обективи с променливо фокусно разстояние и 
висока разделителна способност. Те имат дистанционно управление и позволяват при-
ближаване на образа, когато е необходимо да се видят повече подробности, или отда-
лечаване за постигане на максимално широк обхват на наблюдението. 

• Наблюдение на определени детайли – например номера на коли, или човешко 
лице. Изборът на обектив е въпрос на компромис, защото един и същ обектив с фик-
сирано фокусно разстояние не е в състояние да дава обзор върху обширна площ и 
същевременно да изобразява детайли, като например номера на коли или лица на 
хора. 

 

Възможните решения 
1) Да се изградят две независими системи с две камери (едната с широко-

ъгълен, а другата с телеобектив) като наблюдението се извършва върху два отделни 
монитора. 

2) С помощта на специален превключвател (квадратиращо устройство, 
мултиплексор, последователен превключвател) на сигнала върху един и същ монитор 
да се наблюдава изображението от няколко камери едновременно или последователно 

Необходимо е да се знае, че всички системи „камера-обектив“ имат т. нар. 
„сляпо петно“, което се намира в непосредствена близост под нивото, на което е раз-
положена камерата. Тази зона остава скрита за наблюдение. Неговата площ зависи от 
фокусното разстояние на обектива. При широкоъгълните обективи то е по-малко и се 
увеличава с увеличаване на фокусното разстояние, т.е. при телеобективите, които 
имат и по-тесен ъгъл на обзор. 

 

Датчици – друг вид системи за сигурност  
Датчици са едни от масовите системи за охрана – служат за регистриране на 

движението и присъствието на хора в затворено помещение за пожароизвестие и др. 
Реално те реагират само на движение, но тъй като човек е невъзможно да стои практи-
чески неподвижен се регистрира и присъствие. Освен сигурно задействане при всяко 
наличие на човек или движение те не трябва да дават грешна аларма при промени на 
обстановката в помещението. 

Могат да бъдат пасивни и активни. Пасивните инфрачервени (PIR) датчици 
само приемат (без да излъчват) инфрачервени лъчи и затова се наричат пасивни. 
Всяко тяло е източник на такива лъчи с интензивност, право пропорционална на тем-
пературата му. PIR датчикът съдържа пирокристали, които превръщат инфрачерве-
ните лъчи в електрическо напрежение, пропорционално на интензитета им. Така при 
наличие на човек в помещение напрежението нараства, което чрез електронен блок се 
усилва и преобразува за задействане на аларма. 

Микровълнови датчици са от категорията на активните датчици, тъй като 
съдържат предавател за излъчване на електромагнитни вълни с много висока честота 
и приемник на отразените от околни предмети вълни. Основават се на доплеровия 
ефект – когато обектът, от който вълните се отразяват, приближава до датчика тях-
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ната честота нараства, като изменението е право пропорционално на скоростта на 
движение. Предимството в откриването на много бавно движещи се обекти. 

Комбинации от 12 датчици са за охрана на затворени помещения обикновено са 
съчетание на PIR и микровълнов датчик. Цел на комбинирането е намаляване на веро-
ятността от грешна аларма. Основен принцип на работа е задействане на аларма, само 
когато и двата датчика са установили наличие на движещ се обект. Безжичните датчици 
могат да бъдат всеки от разгледаните видове – при задействане предават радиосигнал. 

Като цяло може да се направи изводът, че датчиците и системите за видео 
наблюдение намират все по голямо приложение в различни сфери на дейност в на-
шето ежедневие. Те са едни от масовите системи за охрана, като предимството е, че 
регистрират много бавно движещи се обекти. Видео наблюдението намира прило-
жение в наблюдението на малки и големи площи, както и наблюдение в детайли. Този 
вид техника с широкото си приложение осигуряват сигурност и контрол ако са добре 
проектирани. Във връзка с това може да се предложи следната. 

Постановка (формулировка) на решавания казус 
Зададен е ситуационен план на произволен по сложност план, в които са 

разположени (равнинно или пространствено) n-на брой уязвими места. За всяко от тях 
са зададени преки и косвени загуби, които могат да настъпят при евентуален отказ. 
Необходимо е да се определят местата и вида на датчиците (камери), които могат да 
осигурят наблюдаемост, надеждност и др. при минимални средства. 

Оптимална дислокация на средства за видео наблюдение в обекти е разположе-
ние на камерите за да образуват резервирана система за намаляване на преки и косве-
ни загуби за предприемача. Също така възниква проблемът къде да се поставят датчи-
ци така, че ако една от камерите откаже, то районът, които обхваща да бъде защитен 
независимо, че няма видео наблюдение – поне докато екипът от подпръжка не 
отстрани повредата. За решаване на задачата е удобно да се използва модел във вид на 
граф. Графът е абстрактна структура, която представя връзките между отделните 
елементи на дадено множество. Всеки член на това множество е връх (уязвими места), 
а връзката между два върха е стрела. За прилагане на модела е необходимо да се оп-
ределят: 

- всички възможни уязвими места за кражба или авария 
- дислокациите на камерите за максимална видимост 
- преките и косвени загуби от кражба или авария 
На фиг. 1 е показано евентуално разпределение на камерите в даден търговски 

обект и уязвимите места, които те наблюдават за намаляване на евентуални кражби и 
аварии в обекта. 

 

  
Фиг. 1. Ситуационен план на обект Фиг. 2-Граф 

 

На фиг. 2 е показано как камерите са свързани в мрежа (граф). Камера 1 е свързана с 
1, 2 и 4 обекти. Камера 2 е свързана с 2, 3 и 7 обекти. Камера 3 е свързана с 3, 5, 6 и 7 обекти. 
Камера 4 е свързана с 3, 4, 5 и 6 обекти. Камера 5 е свързана с 2, 4, 6 и 7 обекти. 
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На фиг. 3 е показано 
как са свързани самите ка-
мери и нивото на тяхната 
надеждност в системата. 

Поставените камери 
на посочените места на 
схемата са изобразени под 
формата на граф. Обозна-
чени с К и наблюдаващи 
върхове с пр. 1 цифра, т. е 
на графа е обозначено коя 

камера кой обект наблюдава. На следващата фигура е показано каква е надеждността 
не само на камерите, а и на наблюдаваните обекти за да се предотвратят евентуални 
преки или косвени щети пр. По известните формули се изчисляват на надеждностите 
на резервирани и на нерезервирани системи. 

 

(1) ( )ip Ρ−Π−=Ρ 11  

(2) iн
n

i
Ρ×∏=Ρ

=1
 

Конкретните изчисления за илюстративния пример са както следва: 
 

К1=1-Π(1-Pi)=1-(1-0.1)(1-0.2)(1-0.3)(1-0.2)=1-0.40=0.59 
K2=1-(1-0.2)91-0.3)(1-0.2)(1-0.6)=1-0.17=0.83 
K3=1-(1-0.4)(1-0.9)(1-0.9)(1-0.2)(1-0.6)=1-0.00192=0.99 
K4=1-(1-0.2)(1-0.9)(1-0.9)(1-0.7)=1-0.0024=0.99 
K51-(1-0.6)(1-0.2)(1-0.2)(1-0.6)(1-0.9)(1-0.9)=1-0.001024=0.99 

 
След като е изчислена надеждността на първата камера 0.59, т. е. 0.59*100% = 59%, т. е 

системата има повече от 50% надеждност. За камера 2 резултатът е 0.83 или 83% – 
тази система е още по сигурна. Надеждността на камери 3 и 4 е съответно 0.99 или 
99%. Като цяло камера 5 обхваща почти всички наблюдавани обекти и тя също е 99% 
сигурна. Следва изводът, че ако коя и да е от камерите престане да излъчва, то покри-
ваните от нея обекти няма да останат незащитени. До всички камери (освен до камера 
5) могат да се поставят датчици, които още повече повишават надеждността на 
уязвимите места [и при отказ на камера ще има ,,невидима защита”, която при евен-
туален проблем ще подаде сигнал. 

В резултат от направената разработка може да се направи извода, че за предот-
вратяване на евентуални кражби и аварии е целесъобразно да се използва видео-
наблюдение, рационално проектирано със помощта на съвременни методи. Само 
тогава то е ефективно и спомага за откриване, предотвратяване и отстраняване на 
кражби и аварии. 

 

Използвана литература: 
 

1. http://www.bulcraft.com 
2. http://bg.wikipedia.org/wiki/ 
3. http://kameri.xn--80acbicddaug4avfh8v.net 
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СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО  
НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ  

В ОБЛАСТ ГАБРОВО 
 

Стефан Иванов Станев 
спец. „ИМ”, 2 курс 

Технически университет – Габрово 
 

Резюме: Пазарът на енергийни услуги и ВЕИ в България тепърва се заражда. Пред-
вид финансовата криза и трудностите в управлението на многофамилните сгради 
той трудно ще се развие в условия на липса на реални мерки за стимулиране от 
страна на държавата. Въведените до момента такива не са достатъчни. В тази 
връзка работата на експертите по енергийна ефективност е затруднена, тъй като 
не разполагат с конкретни данни, които биха могли да бъдат анализирани. Това 
възпрепятства изясняването на причините за повишаване или намаляване потребле-
нието на горива и ВЕИ и оказване на влияние върху тези тенденции. 
 
Ключови думи: възобновяеми източници на енергия, енергийно потребление, енер-
гийна ефективност, фотоволтаични системи. 

 
 

В рамките на Националните целеви програми по ЕЕ в сградния фонд за 2006 и 
2007 са обследвани 139 обекта с 250 сгради с обща застроена площ 1,82 млн.кв.м през 
2006 г.  През 2007 – 15 сгради  държавна собственост с обща полезна площ 51897 m2 и 
116 сгради общинска собственост с обща полезна площ 306069 m2, както и е поставе-
на изолация на 10 сгради държавна собственост, обследвани през 2006 г. с обща по-
лезна площ 49500 кв.m Трудно е да се намери повече информация п въпроса. Оче-
видно това е много малък напредък при положение, че има около 4 млн. сгради подле-
жащи на обследване. 

Съгласно регистъра към АЕЕ 118 са фирмите в България, регистрирани по 
чл.16 ал.5 от Закона за енергийна ефективност (за обследване) Чл. 16. Обследването 
за енергийна ефективност на сгради има за цел да установи нивото на потребление на 
енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му, да установи 
спазени ли са изискванията на чл. 15, ал. 2 и да препоръча мерки за повишаване на 
енергийната ефективност. 

41 са фирмите в България, регистрирани по чл.18 ал.2 от Закона за енергийна 
ефективност (за сертифициране) Чл. 18. Всяка сграда може да бъде сертифицирана, 
с изключение на: 2. молитвени домове на законно регистрираните вероизповедания в 
страната;  

На територията на област Габрово няма такива. 
Анализът на енергийното потребление на областно ниво е затруднен поради 

факта, че липсват пълни статистически данни за област Габрово по основните инди-
катори за енергийна ефективност, както и допълнителна информация за ВЕИ, като 
например:  

• Дял на потреблението на горива по видове за отделните сектори  
• Информация за възобновяеми енергийни източници по видове, брой и мощ-

ност (ВЕЦ, фотоволтаични полета, вятърни генератори).  
Първично и крайно енергийно потребление по години с оглед проследяване на 

тенденциите Националният статистически институт разполага с данни за потребле-
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нието на горива в област Габрово само за секторите промишленост, селско стопанство 
и строителство. За предприятията от сферата на услугите данните на регионално ниво 
са непълни и оценката на потреблението се прави само на национално ниво въз осно-
ва на данни от доставчиците на горива. Съгласно чл.25, ал.2, т.1,2 и 3 от Закона за ста-
тистиката, данни, от които може да се извлече информация за отделна фирма, се счи-
тат за конфиденциални и не могат да се разпространяват от НСИ без съгласието на 
фирмата. Именно затова и информацията, предоставена от НСИ и включена в настоя-
щия план е непълна.  

В тази връзка работата на експертите по енергийна ефективност е затруднена, 
тъй като не разполагат с конкретни данни, които биха могли да бъдат анализирани. 
Това възпрепятства изясняването на причините за повишаване/намаляване потреб-ле-
нието на горива и ВЕИ и оказване на влияние върху тези тенденции. Създаването на 
база данни от наличната информация в четирите общини на областта, както и статис-
тически данни би могло да подпомогне изясняването на потенциала за развитие на 
енергийната ефективност в област Габрово. 

Промените в нивата на енергийното потребление са следствие от високите цени 
на горивата и цялостната икономическа криза, действията на националните, регионал-
ни и местни власти за стимулиране прилагането на мерките за увеличаване на EE и 
устойчиво използване на наличния енергиен потенциал. За установяване на конкурен-
тен енергиен пазар на ниво област Габрово, усилията трябва да бъдат насочени в две 
основни насоки: Намаляване на енергийната интензивност на БВП на региона; Мак-
симално и ефективно оползотворяване на ВЕИ, с които региона ни разполага.  

Броят обследвани общински сгради над 1000 м2 в област Габрово е 27 като раз-
пределението по общини е следното:  

- 21 за Община Габрово 
- 4 за Община Дряново  
- 2 за Община Трявна  
Заложената цел за енергийни спестявания до 2016 г. от всички 27 обследвани 

сгради общинска собственост е 3,025 GWh  
Броят необследвани общински сгради над 1000 м2 в област Габрово е 46 като 

разпределението по общини е следното:  
- 19 за Община Габрово  
- 11 за Община Дряново  
- 7 за Община Трявна  
- 9 за Община Севлиево  
Заложената цел за енергийни спестявания до 2016 г. от всички 46 необследвани 

сгради общинска собственост е 2,63 GWh. 
 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ  
 

Ползите от ВЕИ са дългосрочни, тъй като се използва безплатен, местен ре-
сурс, а експлоатационните разходи са константни за период от над 20 години“. „Инте-
ресът на българските граждани е да не се повишава постоянно цената на тока“. Спо-
ред фотоволтаичната асоциация, има една огромна разлика между ВЕИ и големите 
енергийни проекти и тя е, че ВЕИ дават възможност на българския гражданин да се 
превърне в малък енергиен производител. „Всяко домакинство и всеки малък бизнес в 
страната може да произвежда енергия от ВЕИ. Това може да стане чрез малка вятърна 
перка, термопомпа или соларна система на покрива“ „Другият плюс е, че тези систе-
ми създават заетост в България и се монтират от местни компании. По този начин 
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ползата за българската икономика е двойна – създават се устойчиви работни места и 
децентрализирано се произвежда (електро)енергия там, където тя е нужна“. 

Основните насоки в развитието на ВЕИ са следните:  
 

• използване на биомаса за отопление и производство на електрическа и топ-
линна енергия; 

•  изграждане на ВЕЦ; 
• използване на геотермални ресурси;  
• увеличаване на електроенергията, произведена от ветрови генератори;  
• соларни термични и фотоволтаични панели.  
Биомаса:  
Налице е голям потенциал в региона за използване на биомаса в малките пред-

приятия, особено за отопление в сградите. На територията на област Габрово има ня-
колко предприятия за мебели, които използват отпадните материали от производство-
то за отопление. 

Вятърна енергия:  
Скоростта на вятъра е най-важният фактор, влияещ върху количеството енер-

гия, което вятърните турбини могат да трансформират в електричество. Вятърните 
турбини използват вятър, чиято скорост варира между 3 и 30 м/сек. Планинският 
релеф на областта не предполага постоянен и достатъчно силен вятър за ефек-
тивното производство на енергия. Установено е, че неравностите на терена, заедно 
с растителността и сградите върху нея, са основният фактор, който намалява скорост-
та на вятъра. В област Габрово има малко на брой места за правилното и ефективно 
разположение на ветрогенератори. Според проучванията средната скорост на вятъра в 
област Габрово е под 4 м/сек. и затова производството на енергия от вятъра не е 
приоритетно за регионалното развитие. Най-добър ресурс от вятър съществува по 
протежение на крайбрежията и хълмовете. За област Габрово обаче се оказва, че го-
ляма част от хълмистите терени, подходящи за „улавяне” силата на вятъра, като на-
пример връх Бедек и връх Исполин, попадат в защитените територии по НАТУРА 
2000, тъй като са част от Национален парк „Централен Балкан” и Природен парк 
„Българка”. В тях е нецелесъобразно изграждането на ветрогенератори, които биха 
довели до унищожаване на биоразнообразието. 

Соларна енергия:  
Поради релефните особености на региона е много важен правилният избор на 

местоположение за изграждане на фотоволтаична система. При предварителните про-
учвания е необходимо да се обърне особено внимание на ориентацията на системата и 
засенчването от релефа и близки обекти (дървета, постройки и др.). Като предимство 
на региона може да се изтъкне сравнително високата надморска височина, което обус-
лавя по-малка запрашеност на въздуха и по ниски средни годишни температури. Кли-
матичният обзор на област Габрово потвърждава, че температурите са сравнително 
ниски през летния сезон, което обуславя по-висока ефективност на фотоволтаичните 
модули, понеже КПД и околната температура са обратно пропорционални. От друга 
страна снеговалежите са пречка предефективната работа на фотоволтаичните модули. 
Климатичните данни показват задържане на снежната покривка между 100 – 110 дни. 
Това предполага голям дял на дифузната светлина. Следователно при проектирането 
на фотоволтаична система трябва да се обърне сериозно внимание на почистването на 
модулите. От друга страна повишената дифузна светлина от отразяването в снежната 
покривка предполага, че е за предпочитане фиксирана система пред слънце-следяща. 
Поради повишената относителна влажност и влошени условия на проветряване доли-
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ните на реките в региона са с по-нисък потенциал за производство на енергия от слън-
цето в сравнение с другите райони. Друг съществен параметър на климата са мъглите. 
Данните показват повишени дни с мъгли в котловинните и долинните разширения, 
където обикновено има големи промишлени предприятия или населени места. Това 
обуславя тези райони като по-малко привлекателни за изграждане на фотоволтаични 
централи. Най-голямата фотоволтаична централа на територията на областта е 
"Матееви”, местност Илиеви Ливади, кв. Етър, гр. Габрово с обща инсталирана мощ-
ност 0,02681 MW и продадена електроенергия пред 2010 г. в размер на 11,907 MW/h 

Обобщение на възможностите за производство на електроенергия от 
слънцето на територията на област Габрово  

1) Поради релефните особености на региона е много важен правилният избор 
на местоположение на изграждане на фотоволтаична система.  

2) При предварителните проучвания е необходимо да се обърне особено внима-
ние на ориентацията на системата и засенчването от релефа и близки обекти 
(дървета, постройки и др.).  

3) Като предимство на региона може да се изтъкне сравнително високата 
надморска височина, което обуславя по-малка запрашеност на въздуха и по ниски 
средни годишни температури.  

4) Високата надморска височина и сравнително ниските температури през 
летния сезон, обуславят по-висока ефективност на фотоволтаичните модули.  

5) Снеговалежите са пречка пред ефективната работа на фотоволтаичните 
модули. Задържане на снежната покривка: между 100 – 110 дни. При проектиране-
то на фотоволтаична система трябва да се обърне сериозно внимание на почиства-
нето на модулите.  

6) Повишената дифузна светлина от отразяването в снежната покривка 
предполага, че е за предпочитане фиксирана система пред слънце- следяща.  

7) Поради повишената относителна влажност и влошени условия на провет-
ряване долините на реките в региона са с по-нисък потенциал за производство на 
енергия от слънцето в сравнение с другите райони.  

8) Данните показват повишени дни с мъгли в котловинните и долинните раз-
ширения. Това обуславя тези райони като по-малко привлекателни за изграждане на 
фотоволтаични централи.  

9) Регион Габрово се намира на подходящо географско място за изграждане 
на фотоволтаични централи, защото:  

a. глобалната дневна хоризонтална радиация е около 88 %  
b. часовете през които грее слънцето са около 2600 часа годишно  
c. Основният дял е на разсеяната радиация е около 65%, което се обуславя от 
мъглите в района  

d. Делът на слънчевите дни в Габрово е около 40-50%  
e. Теоретичните количества на слънчевата радиация са както следва:  
Количество дневна разсеяна хоризонтална радиация – 1500 Wh/m2.  
Количество дневна глобална хоризонтална радиация – 3500 Wh/m2.  
Количество директна нормална радиация – 4000 Wh/m2  
10) От направения анализ на кристални и тънкослойни модули се вижда, че 

по-висока производителност имат тънкослойните модули в сравнение с кристални-
те. Това се обуслява от големият брой дни с мъгли.  

11) Закономерно слънце-следящите системи са с по-висока производителност.  
12) Икономическата ефективност на системите се определя освен от тяхна-

та годишна производителност и от инвестиционните разходи.  
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Геотермална енергия:  
Геотермалната енергия е реалистична възможност за българската икономика, 

особено на места, където горещите минерални извори се използват за отопление на 
големи сгради. Област Габрово не разполага с подобни, но в домакинствата навлиза 
все повече употребата на геотермалните топлинни помпи, които дават възможност да 
се използва този ресурс за отопление през зимата и заклиматизиране на въздуха през 
лятото. Геотермалната енергия може да се използва за увеличаване на значително 
ефективността на термопомпите. Предимството на този тип ВЕИ е, че геотермалната 
енергия е непрекъснат източник, но за сметка на това изисква сравнително високи 
начални инвестиции. Поради тази причина използването на геотермална енергия в 
област Габрово е ограничено до известен брой домакинства. Не се прилага за про-
мишлени нужди. 

Водна енергия:  
Потенциалът на област Габрово за създаване на ВЕЦ е сравнително добър. На 

територията на региона има общо 9 броя водно-електрически централи с обща мощ-
ност 4,344 MW. 

 

Име на ВЕИ и местоположение 

Обща 
инстали-
рана 

мощност, 
MW 

Количество 
продадена 

електроенергия, 
MWh 

  2009 2010 
ВЕЦ „ПЕЕВ”, местност „Подстанция Иван 
Беров”, землище на с. Гръблевци,  
общ. Габрово, обл. Габрово  

0,145 293,944 386,776 

ВЕЦ „Малуша”, землище на р. Козещница, 
над кв. Радецки, гр. Габрово, обл. Габрово  0,56 721,89 1019,52 

ВЕЦ Батошево 1, с. Батошево,  
общ. Севлиево, обл. Габрово  0,6 1188,6 1819,548 

ВЕЦ Севлиево, землище на с. Сенник,  
гр. Севлиево, обл. Габрово  0,1 423,124 436,52 

ВЕЦ "Янтра" , с. Янтра, общ. Янтра,  
обл. Габрово  0,41 2309,952 3040,84 

ВЕЦ "Каломен", с. Каломен, общ. 
Дряново, обл. Габрово  0,22 1088,096 1280,964 

ВЕЦ "Христо Смирненски", кв. Лютаци, 
гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово  0,76 2793,55 4104,648 

ВЕЦ "Сокол", кв. Водици, гр. Габрово, 
обл. Габрово  0,096 206,72  

ВЕЦ "Шумата", местност Зъбера,  
с. Шумата, общ. Севлиево, обл. Габрово  0,15 434,59 494,611 

 

Фиг. 1. Местоположения на ВЕЦ в област Габрово 
 

Към потенциала за енергийна ефективност, с който разполага област Габрово, 
се добавя и наличието на специализираната катедра “Електроснабдяване и електрооб-
завеждане” към Технически университет – Габрово, която обучава студентите в девет 
специализирани лаборатории със съвременна енергийна, измервателна компютърна 
техника с Internet достъп. Разработват се проекти по възобновяеми енергийни източ-
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ници, финансирани от Европейската комисия, както и национални проекти за енер-
гийна ефективност. Извършва се съвместна работа и обмен в учебно-изследовател-
ската дейност със сродни катедри от техническите университети в страната и чужбина. 

Електроинженерите, завършващи специалност “Електроенергетика и електрооб-
завеждане”, се реализират както в голямата енергетика – производство на енергия в 
атомната, водно и топлоелектрическите централи и преноса по енергийната система, 
така и в енергийните и енергомонтажни фирми в индустрията и другите стопански от-
расли. Те внедряват енергийни технологии с възобновяеми енергийни източници, опаз-
ващи околната среда, и енергоспестяващи способи за ефективно електропотребление. [1] 

Разглеждам изградена 10 kWp фотоволтаична система в Технически универси-
тет – Габрово и инвестиционно намерение за възможно изграждане на фотоволтаична 
централа с максимална мощност от наличния терен, в размер на 70kW  в с. Денчевци, 
община Дряново, област Габрово.   

Технически университет – Габрово участва в проект по Пета рамкова научноиз-
следователска програма на Европейската комисия „PV Enlargerment – Technology 
Transfer, Demonstration and Scientific Exchange Action for the Establishment of a strong 
European PV Sector”. В проекта участват 27 партньори от 10 страни със задача за из-
граждане на Европейска мрежа от университетски фотоволтаични захранващи систе-
ми, свързани в електрическата мрежа на съответната страна. 

В Технически университет – Габрово е изградена 10 kWp фотоволтаична систе-
ма, която се свързва с градската електроразпределителна мрежа в трансформаторен 
пост 0,38/20kV. На фигура 2 е представена принципна електрическа схема на фото-
волтаичната система. В системата са използвани модули RWE Shott Solar от два раз-
лични типа технологии : 

- поликристален силиций: подсистема 1 и 2 – 24 модула тип ASE-250 DG-
FT/MC с обща мощност 6,84 kWp; 

- аморфен силиций: подсистема 3 – 100 модула тип ASE-F 32/12 с обща 
мощност 3,22 kWp. 

Преобразуването на постояннотоковата електрическа енергия в променливото-
кова се извършва от инвертори SUN PROFI SP 2800-550, които работят с препоръчи-
телна номинална мощност на фотоволтаичния генератор 3500 Wp. Диапазона на вход-
ното напрежение е 196÷330 V DC, а максималния входен ток е 15,5 A DC. Изходната 
мощност в 2800 W за стандартен диапазон на честотата на мрежата 49,8÷50,2 Hz, с 
приспособимост и за други изисквания. Коефициентът на полезно действие е 94%. С 
оглед на максималното използване на енергията, инверторите се адаптират автоматич-
но към фотоволтаичния генератор и поддържат режим на работа в точката на макси-
малната мощност . 

На Фигура 3 е представено разположението на подсистемите с фотоволтаични 
модули върху покрива на сграда Ректорат на Технически университет – Габрово, 
които са ориентирани в южна посока и фиксирани на 30° спрямо хоризонта. Реализи-
рана е външна електрическа инсталация, в съответствие с принципната схема. Под-
системите имат табла с комутационна, защитна и преобразувателна апаратура, с въз-
можности за локална защита и превключване, които посредством електрически линии 
са свързани с инверторите и панела за управление и измерване, монтирани в PV-Офис 
в сградата. 

Измерването на произведената променливотокова електричска енергия от трите 
подсистеми става с цифрови електромери, монтирани на панел за управление. Във 
външно „Табло мерене“ до трансформаторен пост от градската разпределителна мре-
жа се измерва и отчита с електромер, продаваната електрическа енергия на фирмата за 
електроразпределние. 
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Оптималното състояние на фотоволтаичната система е резултат от комплексна-
та работа на целесъобразното избраните отделни елементи, както във фотоволтаичния 
генератор, информационната база от данни са предпоставка за следващи специализи-
рани научни изследвания с оглед повишаване ефективността от внедряване и използ-
ване на фотоволтаичното преобразувание на слънчевата енергия. [2] 

 

Фигура 2. Принципна електрическа схема на фотоволтаичната система 
 

 
Фигура 3. Разположение на подсистемите с фотоволтаични модули  

върху покрива на сграда Ректорат 
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Потенциал за производството на електрическа енергия чрез изграждането на 
фотоволтаична централа.  

След извършен първоначален оглед на терена и изследвания на хоризонта 
направени със специализирана апаратура е ясно, че няма засенчвания на обследвания 
парцел от съседни възвишения и няма да има загуби от слънце греенето сутрин и 
вечер. 

 

 
 

 

Фигура 4.  Околният релеф  
показан чрез Google Earth 

Фигура 5. Околният релеф  
показан чрез PVGIS 

 
Вземайки в предвид местоположението на терена, ориентацията, размерите и 

физическото му разположение, са направени измервания и прогнозни изчисления за 
възвръщаемостта на инвестицията и следователно да бъде изградено фотоволтаично 
съоръжение с номинална мощност от 70 kW. 

За изграждането на съоръжението се да се използват поликристални модули на 
фирмата KYOCERA от серията KD210GH-2P, които са с номинална мощност от 230 W 
всеки. 

 
Възможен риск: 
- Монтажната конструкция върху която ще бъдат монтирани фотоволтаичните 

модули ще бъде изчислена да понесе максималното натоварване от сняг и силни 
ветрове, като ще бъдат взети под внимание метеорологичните условия на дадения ра-
йон за всеки сезон от годината; 

- Обектът ще бъде оборудван със видео наблюдение, даващо възможност за 
дистанционно следене; 

- В близко бъдеще не се очаква застрояване на съседни парцели, от които да 
произтече засенчване на обекта. 
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Фигура 6. Средно месечно производство 

на електрическа енергия 
Фигура 7.  Средна месечна радиация 

попаднала върху панелите 
 

 
Производство на електрическа енергия за: 
Номинална мощност=70.0 kW,  
Загуби в системата=14.0% 

 Ъгъл на наклона=34 º , Азимут=0º 

Месец Производителност за месец 
(kWh)  

Производителност 
за ден (kWh)  

Януари 4037 130 
Февруари  4703 168 
Март 6245 201 
Април 7799 260 
Май 8313 268 
Юни 8009 267 
Юли 9145 295 
Август 8596 277 
Септември 7664 255 
Октомври 6650 215 
Ноември 3992 133 
Декември 3642 117 
Средно годишно 6566 216 
Обща производителност 
за година (kWh) 78794 

 
 

Таблица 2. Таблица за производство на електрическа енергия 
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Получените от програмата резултати са: 
За изчисляването на тези данни е използвана web базираната програма PVGIS. 

Точното местоположение на разглеждания парцел е: North 43º 00’ 16”, East 25º 27’ 
32”, надморска височина: 391 m най – близък град: Дряново (отдалечен на 4 км). 

Номинална мощност на централата: 70.0 kW (crystalline silicon) 
Очаквани загуби дължащи се на температурата на околната среда: 8.1% (за на-

права на изчисленията са използвани местни средни температури) 
Очаквани загуби дължащи се на ефекта на разсейване: 3% 
Други загуби (кабели, инвертори и др.): 14.0% 
Общи загуби във фотоволтаичната система: 25.1% 
Има очаквани ефекти от изпълнението на план за енергийна ефективност в 

област Габрово. Ще има ефект върху околната среда като се постигнат икономии на 
енергия и респективно намаление на емисии на парникови газове в атмосферата. А за 
икономическия ефект – вследствие на намалените разходи за енергия, ще бъдат осво-
бодени ресурси, които могат да бъдат пренасочени към други дейности с положите-
лен ефект върху политиката по енергийна ефективност. 

 
 

Литература: 
 
1. http://www.gb.government.bg/Documents/plan-Gabrovo-FINAL.pdf 
2. http://pvtugabrovo.com/publications.html 
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THE PARALLEL BETWEEN AIKIDO AND AIKIDO IN LIFE 
 

Irena Plamenova Stoyanova, Valentina Videva Djipova 
Burgas Free University 

 
Abstract: Aikido – The Art of Peace – How do we apply Aikido in human relationships? 
Aikido teaches utilization of all important values in order to experience a full life. 
Understanding the personality, its physical beauty and harmony, both in our thoughts and 
feelings, discipline and willpower, dedication and creativity, kindness and understanding 
and last but not least in love. Aikido is the art of love. 
 
Key words: aikido, art of peace, harmony, principles of aikido and life. 

 
 

От къде да започна? Най-добре от самото начало, а именно с отговора на 
въпроса “Защо тренирам Айкидо?”. Тренирам Айкидо от 4 години. Започнах да тре-
нирам от любопитство. С времето ми хареса. Почувствах, че има дълбочина. Не се от-
казах в началото, а продължих да се уча, макар да не ми бяха ясни много неща ..... 

Какво представлява и символизира Айкидо? Това е японско бойно изкуство 
създадено и развито в началото на XX век от Морихей Уешиба (1883-1969) или т.нар. 
от хората, практикуващи айкидо, О’Сенсей („Великият учител“). Морихей Уешиба 
е най-великият в света майстор на бойните изкуства, който развива и синтезира 
Айкидо от различни бойни изкуства, които е изучавал като млад. Още на осемдесет 
години, Морихей е можел да обезоръжи всеки враг, да повали всякакъв брой на-
падатели. Макар да е бил непобедим като воин, Морихей е бил мъж на мира, който е 
ненавиждал боя, войната и всеки вид насилие. Неговият път е бил Айкидо, което се 
превежда като „Изкуството на Мира“ –  "Войната е изкуството на прикритостта – 
да показваш сила, когато си слаб; да се преструваш, че си далеч, когато си близо; да се 
правиш, че не те бива за нищо, когато можеш всичко. А мирът е изкуство на 
откритостта – да си позволяваш да бъдеш и силен, и слаб; да приемаш еднакво и 
устойчивостта, и уязвимостта; да посрещаш смъртта и да понасяш болката." [1] В 
своето произведение “Изкуството на Мира” О’Сенсей говори за постигане на хар-
мония чрез балансиране на противодействията и представя най-ефективното учение за 
развитие, интеграция и хармонизация на всички човешки сили, наречено Айкидо.  

Айкидо е изобразено с три йероглифа: “Ай” – хармония/ баланс, “Ки” – 
енергия/ живот и “До” –  път/ начин. Свързвайки ги, можем да определим Айкидо 
като начин за постигане на баланс в живота или пътят към постигане на хармония с 
вселенската енергия или път на хармонизиране на силата Ки.  

“В Айкидо една от основните цели е разбирането и усвояване на работата с 
енергията КИ. Това дава основание да се нарече духовно бойно изкуство. Всеки 
разбира "Ки" според равнището, до което е достигнал. Но трябва да се знае, че има 
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два вида енергия – материална и духовна. На равнището, на което се намира съвре-
менния човек съществува индивидуално "Ки" (материална жизнена енергия, която 
протича в така наречените меридиани, част от етерното тяло на човека). В същото 
време съществува и вселенско "Ки", наречено още "Дух на живота", който просмуква 
Вселената. Чрез постоянна тренировка на ума и тялото индивидуалното Ки се хармо-
низира с вселенското Ки и това единство се проявява в динамичното, струящо движе-
ние на силата Ки, която е свободна, нерушима и непобедима.” [2] 

В айкидо разбирането за принципа на “Ки” е от голямо значение. Ние говорим 
за „излъчване на нашето ки” и под това разбираме, че целта на практикуването е по-
стигане на единство на духа и ума и фокусираност на личността, за да се проявят в 
пълнота всичките ни човешки способности. Сигурна съм, че на всички ви се е случва-
ло да изпитате, колко е важно да можете да концентрирате енергиите си, както по 
време на вашите тренировки, без значение дали са по Айкидо или не, така и в ежедне-
вието. Срещата с много известен човек или човек с много силна личност може да бъде 
толкова плашеща, че се оказваме способни да покажем много малка част от нашите 
умения точно в момента, когато се нуждаем да представим най-доброто от себе си.  

 „В айкидо „противникът” е партньор. Когато се изправим срещу нашия 
партньор по време на тренировка, от нас се очаква да можем да изпълняваме ‘ирими 
влизания’ (влизания в посока напред). Това означава, че ние не се спираме, за да се 
чудим, дали се справяме добре или не, или да се колебаем, да губим увереността си, 
тревожейки се за онова, което може да се случи. Напротив, ние се движим право 
напред, следвайки принципа на влизането. В залата, когато ние се изправим лице в 
лице срещу нашия партньор, идеята за „той и аз” изчезва – ние вече сме едно. 
Идеалът на айкидо разкрива нова широчина на възприятията. Нашето усещане трябва 
да е, като че ли ние вече докосваме и прегръщаме другия човек. Поради това мога да 
кажа, че когато аз се движа около моя център (нататък подробно ще се обясни 
понятието “център” използвано в Айкидо), партньорът ми също се движи. По същия 
начин може да се каже, че когато той се движи, той ме кара да се местя около моя 
център. Това е идеалният начин, по който да използваме „ки” в айкидо. „ [2] 

За да ни помогне да „разпрострем ки” в самите нас, в айкидо съществува 
понятието за „кокю рьоку” (силата на дишането), както и методи, създадени, за да ни 
научат, как да излъчваме навън тази сила на дишането. На изток още в древността 
мъдреци и философи често са описвали динамичните сили на Вселената. Лао Дзъ, Мо 
Дзъ, Менций и други като тях са говорили за това, да бъдеш „изпълнен с ки”. В 
айкидо идеята за принципа на ки е основана върху единството между този космически 
поток между небето и земята и потокът, извиращ от нашия собствен център, нашата 
„кокю рьоку”. 

Това е същността на бойното изкуство Айкидо. Съчетаването на тези три 
символа: хармония – АЙ, енергия – КИ, и път в живота – ДО, са пряко свързани в 
една обща дума, която описва смисълът и силата на Айкидо.  

Айкидо е средство за помирение, за даване на закрила, за себеусъвършенства-
не, а не средство за придобиване на физическо и техническо надмощие над други чо-
вешки същества. Това е начин на живот и на себеразвитие, а не възможност за пости-
гане на житейски цели с атака и агресия. 

За да съумея да обясня по какъв начин практикувам айкидо в живота, на първо 
място ще се опитам да обясня с думи понятието “живот”. Какво представлява живо-
тът? За мен, животът е процес, а не субстанция. Животът е това, което се случва на 
човек вкъщи, в училище, в работа; по време на личностното развитие, на придобива-
нето на знания, на преживяванията и емоциите, които го съпътстват. 
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Начинът, по който се възприема Айкидо от различните възрасти променя жи-
вота на хората по различен начин. Възрастните осъзнато практикуват айкидо за по-
стигане на вътрешен мир, отпускане или за самозащита, докато за децата това са не-
понятни концепции. Айкидо учи децата да бъдат спокойни, да се концентрират над 
домашните си или по време на спорт. Това не е агресивно бойно изкуство, което ги 
стимулира да развиват синдрома на екшън героя, при който удрят и ритат приятели, 
роднини и домашни любимици. Айкидо техниките започват, когато някой друг те ата-
кува. Това се нарича практическа самозащита. Айкидо учи децата и на позитивно 
мислене – да постигнеш нещо стойностно, трябва да работиш в хармония със средата, 
в която се намираш. Тренирайки айкидо децата развиват спокойствие и чист ум. То 
позволява развиването и реализирането на пълният им потенциал. Ползите от занима-
нията с айкидо за децата могат да бъдат огромни. Първото нещо, на което се научават 
децата в залата, е да слушат. Оттам се изгражда едно чувство на самовъзпитание и 
самоуважение. Когато детето има уважение към самото себе си, следващата стъпка е, 
че то го пренася и в отношенията си към другите хора. 

Вече от опит знам, че Айкидо се прилага и извън залата. Това е начин на 
мислене и общуване. Но за да се използва Айкидо пълноценно в ежедневието, трябва 
да се практикува без прекъсване в доджото. Какво е “доджо”? Както се спомена по- 
горе “До” е път, следователно “Доджо” е мястото, в което ние изучаваме пътя. Доджо 
е място, в което се практикуват бойни изкуства, а също така може да се нарече и сце-
на, на която ние се изявяваме като изпълняваме поредица от движения или техники 
самостоятелно или с партньор. В този смисъл, животът не е ли също сцена, на която 
изявяваме себе си самостоятелно или посредством партньор? Доджо е също така 
моята отправна точка за представяне на паралела между айкидо в зала и айкидо в 
живота.  

И в айкидо, и в живота има определени принципи, които ако човек спазва 
може да бъде в хармония със себе си, с всички останали и с вселената (Ай-Ки-До – 
синхронизация с вселенската енергия). Но никъде в тази абревиатура не се казва как. 
Човек разбира как, сблъсква се с тази методология едва когато започне да практикува 
Айкидо в доджото. На какво ни научава доджо?  

Всяко доджо е възприело различни порядки, които водят към усвояването на 
основните ценности в Айкидо. Тези порядки се наричат етикет. Етикетът не е просто 
имитация на поведение. Целта на етикета е самозащита, маркиране на граница, отвъд 
която се чувстваш застрашен. В доджото се влиза с поклон. Бързо съобразяване в 
обстановката – къде да седнем да погледаме, къде се слагат дрехите, кой кой е... В 
доджото се влиза с чисти обувки, чехли или бос. Хората практикуващи Айкидо са об-
лечени в бели дрехи, кимона, което е символ за физическа чистота – първоизточника 
на цветовете е белият цвят, бялата светлина. Както в айкидо, така и в живота, винаги 
има ментор – в доджото се нарича Сенсей (Учител) и е човекът, който ще ни покаже 
как да движим меча, как да изпълняваме техниките. В живота също има ментори – 
когато човек стартира нова работа, когато отиде на ново място, където неминуемо ще 
се нуждае от някой, който да го въведе в начина на работа, да му демонстрира опреде-
лен модел на поведение, да му покаже и обясни правилата на етикета. 

Правилата на етикета са всъщност проява на здрав разум. Те са емпирични, 
интиутивни и чрез тях се избягват нелепи и неловки недоразумения. Придържането 
към определен кодекс на поведение ни помага да развием собствената си психологич-
на територия и ресурс, както и разбиране към поведението на другия и по този начин 
да изградим уважение към неговите граници и ценности. Липсата на форма на поведе-
ние е и липса на усет за територия, което е предпоставка за конфликт и е възможно да 
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предизвика агресивно поведение. Агресивното поведение е форма на общуване когато 
всички други форми на общуване са изчерпали своя потенциал. Непридържането към 
определена етичност ни лишава от възможността за личностово израстване и зрялост, 
води до ограничени умения за общуване и непълноценно приспособяване към околна-
та среда поради недостатъчно развита възприятна система. 

Правилата на общуване не са ограничени само до доджото. Доджо е мястото, 
където се следва пътя. А той се следва и в ежедневието. Усвояването на етикета не е 
работа, а пътешествие. Доджото е навсякъде и по всяко време. Дори седнали на чаша 
бира със сенсей първо той трябва да каже: "Наздраве!". Това, че умираме от жажда 
или глад не е оправдание. Тренировката продължава. Неговата бира трябва да е първа 
на масата. Това не е подмазване, това е грижа. Освен това е и тренировка за медита-
ция и тайминг. Да се отложи задоволяването на една потребност не е просто тренира-
не на волята и възпитание на чувствата. Това е разширяване на обхвата на чувствата, 
опознаване на собствената си физиология. Така се развива умението да не изпадаме в 
ситуации на неистов глад и жажда и просто да останем слуги на физиологията си. От-
лагане не означава потискане, а изчакване на подходящия момент. Умения, които са 
необходими и в ежедневието. 

Стриктното спазване на етикета в доджо е толкова важна част от обучението по 
Айкидо, колкото и самото изучаване на Айкидо. Етикетът е съвкупност от правила 
спазването, на които изисква да сложим настрана гордостта си, като по този начин чо-
век се приучва на уважение и разбиране към другите. Сенсеят е отговорен за спазва-
нето му от всички по време на тренировката. С времето етикетът се сраства в нашето 
мислене и поведение и се проявява и извън залата по Айкидо.  

Следващият принцип, с който се сблъсква практикуващият Айкидо – т. нар. 
ритуал “уважение”. В Айкидо се правят много поклони. В залите по Айкидо трени-
ращите се покланят много често – на мястото, в което практикуват, на хората, с които 
тренират, на Учителя, който ги води – в знак на уважение.  Целта на айкидо е хармо-
нията. Техниките позволяват на практикуващите да се опитват да прилагат принципи-
те. Не се стимулира проявата на сила и съревнование, а взаимно съобразяване и по-
мощ. Всеки партньор поред приема ролята на атакуващ и защитаващ се, техниките са 
винаги балансирани между ляво и дясно, напред и назад, вътре и вън. Майстори от 
други бойни изкуства често критикуват поклона в Айкидо - никога не сваляй очи от 
противника. Партньорите в Айкидо си вярват взаимно и го показват като се покланят, 
което е за един кратък миг само – остават врата си беззащитен. Когато човек се по-
кланя на храм, той никога не гледа подозрително за изненадваща атака от Божеството. 
В айкидо партньорът е жив храм, и заслужава същото уважение като светите места и 
предмети. Всъщност айкидо започва и завършва с уважение, започва и завършва с 
поклон. “Поклон”, уважение, което се учим да следваме и демонстрираме и в живота- 
уважение към произхода си, към родителите си, към дома си, към хората, които ни 
заобкалят. 

Следващият, и според мен най-важният, основополагащ принцпип в Айкидо е 
статичната медитация или т.нар. “Дзадзен”. Дзадзен не е нито мислене нито не-
мислене, той е отвъд мисълта, той е чиста мисъл без никакво лично съзнание въплъте-
но в нея, то е в хармония със съзнанието на Вселената. Дзадзен означава да станеш 
близък със самият себе си, да откриеш точния вкус на вътрешното единство и да 
бъдеш в хармония с живота на Вселената. Практикуващият Айкидо заема позиция 
сейза (японски стил на седеж с крака под тялото), позиция на покой на тялото и при-
лага осъзнато дишане, чрез което развива единствената си точка и воля. В единствена-
та точка е съсредоточена човешката енергия в тялото. Намира се на равно разстояние 
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между слънчевия сплит и първа чакра, свързана с половата енергия. Единствената 
точка се нарича и наш център. Под "център" в изкуствата на война се разбира т.нар. 
"хара", или два-три пръста под пъпа, от 2 до 5 см навътре в тялото. Това е мястото, 
където се концентрира енергията. За работата с този център "хара" има известни 
"Четири основни правила": Запази единствената точка, Отпусни се напълно, Поддър-
жай тежестта ниско долу, Излъчвай Ки. Да съумее човек да запази своя стабилен цен-
тър е идеологията на всичко съществуващо в нашата вселена. По-силният център 
кара нещата да се въртят около него, да се случват около него. По същият начин е 
и в живота – човек от ранно детство се стреми да създаде една стабилна основа за себе 
си – учейки се, изграждайки авторитет в работата си, намирайки своето място в се-
мейството и изграждайки стабилни взаимоотношения с хората около него. Чрез кон-
центриране на енергията в единствената точка и стабилен център, човек се учи да раз-
вива и контролира своята воля. Волята в айкидо е да съумяваш да поддържаш кон-
центрацията на вниманието си в това, което правиш в доджото. За развиване на волята 
в айкидо има серия от основни упражнения, които се практикуват. Тяхното усвояване 
в доджото води и до реализирането им в живота на практикуващия. Упражнение за 
установяване на наличието или липсата на воля в айкидо е когато в процес на статич-
на (в седеж) медитация човек да се опита да отброява 1,2,3  и т.н. при всяко вдишване 
и при всяко издишване. Аз успях да отброя до 8 ... до момента, в който не нахлуха 
разни мисли в главата ми, случки и проблеми от ежедневието се “пробудиха” в мис-
лите ми и осъзнах, че нямам спомен до колко бях отброила. И се наложи да започна 
отначало. В ежедневието е аналогично. Вървите към университета с нагласата за при-
добиване на знания по време на лекция, заслушвате се в това, което преподавателят 
обяснява до момента, в който не се отнесете в собствените си мисли. Това е пример за 
липса на воля, чрез която човек да поддържа съзнанието си будно за това, което е ре-
шил първоначално да направи или постигне. Постоянната практика в доджо ще усили 
проявата на воля в живота.  

След усвояване на статичната медитация настъпва следващия принцип в ай-
кидо или т. нар. „динамична медитация”. Най-просто казано това е изпълнението на 
техниките в айкидо, които до някаква степен са личното проявление на човек на добре 
заучена последователност от движения, с които може да моделира свое или чуждо 
състояние, позиция или чувство. Чрез динамичната медитация, човек също така при-
вежда себе си в хармония и синхрон със заобикалящия го свят и хората, партньорите в 
него. Изпълнението на техниките в айкидо се състои от двама партньори наречени 
“тори” и “уке”. “Тори” е този, който бива атакуван, а “уке” е този, който атакува и 
следва „тори” в изпълнението му на техниката. Или по друг начин казано, в айкидо 
винаги има активна и пасивна страна. Когато човек изпълнява техниките е необходи-
мо да има липса на вътрешен диалог, нещо което възпрепятства хората занимаващи 
се отскоро с айкидо. Умение, което ще помогне да твориш по-успешно в живота – 
взимаш четката и рисуваш картината без да се замислящ дали крайният резултат ще е 
сполучлив или не. Когато картината е завършена, спираш, поглеждаш я и вътрешният 
диалог започва едва тогава. При начинаещите в айкидо ги има тези мисли по време на 
изпълнение на техниката, но когато техниките започнат да извират като изкуство, то-
зи вътрешен диалог спира. И това състояние на покой и творчество е състоянието, 
което се търси да се постигне при динамичната медитация. В айкидо има серия от уп-
ражнения, които трябва да усвои всеки начинаещ, захванал се с практикуването на 
бойното изкуство. Тези основополагащи упражнения се наричат “айкитайсо” и се от-
работват до тяхното ‘не мислене’ или автоматизиране. За пример, усвояване на 
“айкитайсо”, автоматизирането в живота, е когато малките деца, още от малки, биват 
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научавани да спазват лична хигиена, да поздравяват, да се движат правилно по ули-
цата и т.н.   

При динамичната медитация се учиш посредство партньора, докато следва-
щият принцип в айкидо, т. нар. “субури”, е практика, чрез която човек се развива 
самичък. Субури предствлява извършване на определени серии от упражнения с оръ-
жие, наречени “кати”. Изпълнявайки конкретна серия от упражнения (“ката”), човек 
няма партньор – той се движи сам, отброява замахванията сам, определя темпото на 
движенията си сам. Аналог на субури в живота е писането на ченгелчета в първи клас 
до усвояване на начина, по който се изписват буквите или преразказване на нов урок 
на глас до достигане на неговото научаване.  

Освен самоусъвършестване и себеразвиване чрез айкидо, важно е човек да се 
научи да общува с партньор. Това води до следващия принцип, наречен “партнира-
не”. Тук говорим за по-висш смисъл на думата “партниране”, а именно да се синхро-
низираш с партньора, да му помагаш в процеса на изпълнение на неговата работа, да 
се получи красота от ваимодействието ти с него. Достигането до хармония в човеш-
ките взаимоотношения е важна житейска цел – нужно е човек да осъзнае необхо-
димостта от партньор в живота. В айкидо всички техники започват с партньор и ако 
той правилно те атакува, изпълнява захвата по правилния начин, следва те движейки 
се в правилната посока, не се спира в моменти, в които не трябва, то изпълнението на 
техниката се получава плавно и естествено – вижда се хармония във взаимоотноше-
нията. Успешното „партниране” в живота е търсена и трудно постигана цел. Об-
щуването в айкидо показва и спомага за намирането на правилни начини на движение 
в човешките взаимоотношения – между мъж и жена, между колеги и приятели, между 
родители и деца. Хармонизирането на диалога с телата води до хармонизиране на диа-
лога между ума и емоциите на двамата партньори. 

След преминаване и усвояване на всички изложени принципи в айкидо, стига-
ме до последния принцип наречен “рандори”. “Рандори” за мен е аналог на 
“реалния живот”. В айкидо, то представлява изпитание, при което “тори” (този, 
който ще изпълнява техниката) бива свободно атакуван във времето и пространст-
вото  от много на брой “уке”-та. Атаките са многообразни и свободно избираеми от 
тези, които атакуват. В реалният живот ситуацията е същата – човек не знае предвари-
телно кого ще срещне на улицата, на работа, в ресторанта. Не може да програмира 
предварително кога ще му се счупи колата или какви непредвидени разходи ще из-
никнат днес. Проблемите заобикалят човека и той осъзнава факта, че те се движат. 
Заобикалят го, атакуват го по едно и също време и на едно и също място, по различен 
начин, обездвижват го и му нанасят болезнени поражения. В живота, ако човек е па-
сивен и се оставя на произвола на съдбата, проблемите го заобикалят, губи стабилния 
си център, проблемите го затискат, задушават и постепенно убиват. Затова от прин-
цип „рандори” смятам, че може да се научим много в живота – да бъдем центрира-
ни, да водим ние проблемите в желаната от нас посока, да местим позицията си, така 
че те да достигат до нас един по един или един след друг, да ги пренареждаме, да не 
им даваме възможността да се струпат всички едновременно и накуп, да се научим да 
ги приоритизираме. По същият начин е и в айкидо. Категоризирането при „рандори” 
се прилага наблюдавайки и преценявайки противника (проблема) – на първо място се 
обезврежда “уке”-то с оръжие, след това в зависимост от големината и сериозността 
на противника, се преодолява този, който е най-голяма заплаха за теб в конкретния 
момент и по този начин човек се научава да управлява проблемите и заплахите, които 
го заобикалят.  
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Описвайки собствения си опит в доджото и практикуването ми на Айкидо за 
последните 4 години, мога да твърдя, че връзка (паралел) между айкидо в зала и 
айкидо в живота има. Това което, човек научава по време на тренировка, може да бъде 
приложено във всеки един аспект от неговия живот. Погледнато отстрани, айкидо ни 
учи на усвoяване на всички важни ценности за изживяване на един пълноценен жи-
вот. Опознаване на личността, нейните физически дадености, хармония както в мис-
лите ни, така и в чувствата, дисциплина и воля, отдаденост и творчество, доброта и 
разбиране и не на последно място на любов. Айкидо е изкуството на любовта. Дори 
и да не мислим по този начин, този факт е неизбежен. Дори и да искаме да се научим 
единствено да се защитаваме, трябва да се запитаме защо искаме да живеем. Скрито 
зад страха, желанието за контрол, амбицията ни, дори гневът ни – всичко това е само 
любов. Защото ние обичаме живота. Обичаме семейството си, приятелите си, домът 
си. Любовта винаги е основният мотив, независимо каква маска носи. Ако извадим 
тази любов от дълбините на съзнанието си, ще видим как изведнъж всичко ще добие 
завършеност. Когато намерим центъра си, ще открием любов. Откривайки любовта, 
ние ще намерим центъра си. Ако намерим центъра си, ще открием и баланса. Имаме 
ли баланс, имаме и свобода. Ако имаме свобода – имаме всичко.  

Айкидо в живота е да съчетаем в правилните пропорции традициите, които 
носи със себе си бойното японско изкуство айкидо, с модерното време, в което жи-
веем. Да не спираме да мечтаем,  да сме заедно във важните моменти от живота на ос-
таналите,  и след време да си спомняме с носталгия за изнизалите се мигове на смях, 
задруга, ентусиазъм, победи и загуби. Айкидо показва за нас един магичен свят на 
идеали и добродетели, в който всеки докоснал се до това познание, се надява един ден 
да го прозре и последва, и дори да сгреши, да използва грешките си по най-добрия на-
чин за да стане по-добър в това което върши и в това което е. 
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ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА В МВР 

 

Михаила Руменова Александрова, спец. „ППООР”, 3 курс, АМВР 
 

FORECASTING AND PLANNING OF WORK 
 

Mihaila Rumenova Aleksandrova, AMVR 
 

Abstract: Forecasting is the process of making statements about events whose actual 
outcomes (typically) have not yet been observed. A commonplace example might be 
estimation for some variable of interest at some specified future date. Forecasting has also 
been used to predict the development of conflict situations. Experts in forecasting perform 
research that use empirical results to gauge the effectiveness of certain forecasting models. 
An important, albeit often ignored aspect of forecasting, is the relationship it holds with 
planning. 
 
Key words: forecasting, planning, predict, situation, event, experts. 

 
 

 1. Същност на прогнозирането 
Проблемите на прогнозирането имат важно значение и място в теорията и 

практиката на социалните системи. Основа на социалното прогнозиране е познава-
нето на обективните закони и тенденции и тенденции на общественото развитие. 
Прогнозирането е задължителен елемент на управлението.Общата цел на прогнозира-
нето е да се определят възможните алтернативи на бъдещето за вземането на най-
обосновани решения,съобразно вероятните перспективи и изменения в средата, в 
която функционира НСП. Основна качествена характеристика на една прогноза е 
нейната надеждност – вероятност на сбъдване. Всяка прогноза съдържа известна ве-
роятност и неточности. Теорията и методологията на прогнозирането се нарича прог-
ностика, а самия процес на разработване – прогнозиране. Водеща роля имат икономи-
ческите прогнози. Икономическите прогнози се осъществяват на базата на анализ на 
иконом. процеси и явления и показателите се формират на базата на много фактори и 
имат вероятностен характер. Прогнозирането представлява: 

- предвиждане на бъдещите изменения на обстановката; 
- сценарий на бъдещето; 
- модел на бъдещото състояние; 
- хипотеза на бъдещето. 
Основа е познаването на обективните закономерности и тенденциите за об-

щественото развитие. Целта на прогнозирането е да се определят промените в общест-
вените отношения в МВР и да се изготвят обосновани планове и се вземат конкретни-
те решения. 

Изискванията, които се поставят към прогнозите са следните: 
- достатъчно голяма степен на надеждност; 
- информацията трябва да отговаря на нуждите на планирането; 
- да са определени срокове за реализиране на прогнозата; 
- точно да са формулирани изводите, оценките и алтернативите. 
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Прогнозирането е непрекъснат процес, предвид необходимостта от информа-
ция за бъдещите изменения на престъпността. 

В широк смисъл прогнозирането обхваща всички процеси и перспективи за 
развитие на икономиката. 

 
2. Видове прогнози 
  А) според обекта: 
 

- социално-икономически 
- военнополитически 
- демографски 
- финансови 
- образователни и др. 
 
  Б) според срока за който се изготвят: 
 

- дългосрочни от 5-10 г. 
- средносрочни от 2-5 г. 
- краткосрочни до 1 г. 
   
В) според средата: 
 

- за промяна на външната среда  
- за прогнозиране на определена ситуация. 
 
Главна цел на криминологичното прогнозиране е да се предвидят измененията 

на показателите, характеризиращи състоянието на престъпността, за да се разкрият 
съответните тенденции и закономерности. 

 
3. Принципи на прогнозирането 
Принцип на научност – изисква прогнозата да се съобрази с обективните зако-

номерности в обществото и с временните методи за изследване на възникналите про-
цесите; 

Принцип на системност – различни параметри от разработваните отделни 
прогнози да се обединят в един модел; 

Принцип на комплексност – отделните елементи на общата прогноза да са 
подчинени на общия принцип; 

Принцип на участието – партисипативно планиране – участие на всички, 
които планирането засяга 

– по хоризонтала – функционалните отдели; 
– по вертикала – подразделения на организацията. 
Принцип на непрекъснатостта – постоянно да се следят и контролират усло-

вията на външната среда и резултатите от изпълнението на плана, за да може да се 
актуализира; 

Принцип на гъвкавостта – ако се наложат промени на плана да може да се 
адаптира; 

Принцип на непрекъснатост – прогнозирането трябва да е непрекъснато; 
Принцип на достоверност и надежност – когато разликата м/у прогнозното 

ниво и  действителното състояние е не повече от 15-20%. 
Принципи – разглеждани на базата на няколко подхода: 
Подход PLATO – основава се на следните принципи: 
Р – Планирането е процес (process) 
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L – Връзката между планирането на различните нива на планирането трябва да 
бъде тясна (link) 

А – Администраторите трябва да играят активна роля в планирането 
Т – Времето е определящо 
О – Резултатът от планирането трябва да бъде завършена разработка за бъдещето. 
Подходите се базират на оптималност, всеобхватност и гъвкавост.  
В МВР има разработена математическа система „Прогноза”, използваща 20 

сложни математически методи за анализ на данните и прогнозиране на изпълнението, 
осигуряваща висока степен на достоверност. 

 
4. Етапи на прогнозирането 
Обикновено се счита, че прогнозата обхваща 2 етапа – диагностика и прогноза 
Диагностика – анализ на изследваното явление, група показатели в минал и 

настоящ период с оглед разкриване на промените, които са настъпили. Когато тенден-
цията е ясно изразена може да се очаква нейното развитие в бъдеще. Използват се 
няколко сравнения с точно определени икономически еталони – модели в даден 
бранш, международни бизнеси. Показатели – продажби и печалби. 

Факторен анализ за установяване на влиянието на отделните фактори за изслед-
ваните явления. 

От избора на метода зависи сбъдването на прогнозата. Прогностичната дейност 
завършва с избора на вариант на действие с оглед да се доразвият тенденциите които 
са очертани, достигане на просперитет на организацията и т.н. 

В по-подробен план обхваща: 
А) ретроспекция-обхваща поставяне на задачата, уточняване обекта на прогно-

зата; 
Б) събиране и анализ на информацията; 
В) диагноза на управлението; 
Г) приложение на различни количествени методи за изчисление; 
Д) оценка на получените резултати. 
Обхвата и достоверността зависи от отделния метод и техника на прогнозира-

не. 
Прогноза – избира се изходящ метод на прогнозиране чрез математически и 

статистически методи. 
От избора на метода зависи сбъдването на прогнозата. Прогностичната дейност 

завършва с избора на вариант на действие с оглед да се доразвият тенденциите които 
са очертани, достигане на просперитет на организацията и т.н.т. 

 
5. Методи на прогнозиране 
Методите за прогнозиране биват качествени и количествени.  
Количествени методи на прогнозиране 
Количествените методи се делят на статистически – използва се средногеомет-

рична величина, т. е. средния годишен темп на изменение на дадения показател, пре-
дизвикан от осреднено влияние на всички фактори, въздействали върху него. Този 
подход е приложим за краткосрочни прогнози,  

Статистико-математически методи ползват коефициенти на еластичност, струк-
турни модели и на корелационно-регресионния анализ. 

Математическите методи се основават на линейното програмиране – не се из-
ползват за пряко прогнозиране. Изградените величини служат като ориентири към 
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които прогнозната величина се доближава. Те са ориентири за обосноваване на пла-
новите показатели. 

Качествени методи – към качествените методи спадат експертни методи – из-
ходната информация е малка по обем. Експертите дават оценка на бъдещето на прог-
нозирания обект 

 
Най-често използвани техники на прогнозиране 
 

- метод на екстраполацията – когато получените резултати от анализа на ми-
налото и настоящото изменение на дадено явление се пренасят в бъдещето; 

- метод на експертните оценки – на два етапа дава се преценка и оценка от 
експерти; 

- метод на мозъчна атака – задължително и най-невероятните мнения и пред-
ложения не се изключват и се анализират; 

- метод на моделирането – модели с количествени и качествени показатели за 
описание на явлението; 

- метод на сценария – описват се всички дадености и евентуални изменения и 
се съставя списък на действията на отделните участници; 

- метод „Делфи” – идва от Делфийските оракули. Решението се взема на ос-
новата на голямо количество събрана информация. 

1.1. Всеки от експертите дава писмено решение на прогнозите. 
1.2. Определя се средната оценка и показател за съгласуване на различните 

мнения (не по-малко от 10 експерта). 
1.3. Съобщава се на всички средната оценка и всеки прави нови предложения и 

коментари по съобщената оценка. 
1.4. Направените нови оценки се оповестяват пред всички експерти, докато се 

постигне пълно съгласие. 
 
Метод 635 – 6-експерта, 3 варианта на прогнозата, в рамките на 5 мин. – 

размяна на листи – запознаване – нови прогнози – консенсус. 
 
Метод 66 – 6 участника, които провеждат мозъчна атака – предложенията се 

записват – дискусия на общо събрание на всички участници. 
 
Метод “Рин-ги” – документа на записване се нарича Рингис. 
Проблема в определено звено в дадена организацияя – работника има предло-

жение за разрешение – записва го в бланка и се подписва – предава се на всеки по-
висшестоящ ръководител – вземане на решение – записва се –подпис – докато стигне 
до президента на фирмата – последно “да” означава да се започне изпълнението, взето 
е решение и то от последния подписал се – изпълнението е задължително за всички. 

 
Метод “Монте Карло” – съчетание на експертни и статистически методи. 

Прогнозата се осъществява по експертен път – след това на ЕИМ с промяна на някои 
от показателите – получават се много варианти. 

 
Два варианта при на прилагане на метода 
1. Експертите са отделени един от друг; 
2. Експертите са в група; Всички модели или прогнози, разработени на базата 

на математическите методи, подлежат на стриктни експертни оценки. Най-елемента-
рен е методът на „малките квадрати”. 

На базата на тези прогнози се разработва стратегия за противодействие на престъп-
ността, ООР и се определят приоритетите на МВР за съответния календарен период. 
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1. Същност на планиране в управлението на полицията 
 Планирането е система от знания за основните принципи и закономерности, 

свързани с определяне на целите и задачите, както и необходимите сили и средства за 
тяхното постигане. Планирането е управленска дейност, чрез която се проучват и ана-
лизират измененията на оперативната обстановка, формулират се целите и задачите и 
се обосновават начините и средствата за тяхното постигане. 

Планът е система от целенасочени мероприятия, които трябва да се изпълнят за 
определен срок от определени хора.  

Практиката в бизнеса показва необходимостта от стратегическо планиране. Без 
него ръководството на фирмата не би могло да развие и осъществи идеите за бъдеще-
то. То е сложен и продължителен процес, който изисква много знания и умения на хо-
ра с различна компетентност.  

Съществуват много и различни тълкувания, но най-често срещаното тълкуване е:  
- стратегията е курсът на действие, който една организация избира преследвай-

ки целите си и съобразявайки се с възможностите и заплахите на външната среда, как-
то и с вътрешните си ресурси. 

Планът показва какво трябва да се направи, а стратегията – как да се направи.  
Подходи в разработването на стратегиите. 
- предприемаческия – при него няма писана стратегия. Тя е в главата на пред-

приемача. Тя се основава на неговия опит и предприем. нюх.Единствената цел е пе-
чалбата. Този подход е характерен за малки и млади организации.  

- а даптивен подход – организацията не разработва стратегия за развитието си а 
само се приспособява към промените в средата. Използва се от големи организации 
предимно с държавно участие, където амортизационните отчисления са голяма част 
от разходите. 

- планов – съществува разработена стратегия на основата на използването на 
методите на планиране и прогнозиране, икономикоматериалните методи и модели. 

 
2. Принципи на планирането 
- постигане на предварително определените цели; 
- оптимално разпределение на поставените задачи;  
- определяне на методите и средствата за реализиране на поставените задачи 

и цели; 
- конкретно изпълнение по време и място. 
 
3. Изисквания, на които трябва да отговаря планирането 
- трябва да е законосъобразно; 
- да е съобразено със задачите на МВР, произтичащи от законодателната, съ-

дебната и изпълнителната власт и да съдейства максимално за провеждане на държав-
ната политика в ПП; 

- плановите документи да са разработени върху основата на конкретни ана-
лизи, изводи и прогностични оценки за предходния период; 

- задачите да са ясно и точно формулирани, да се определят конкретни сро-
кове и изпълнители, които да отговарят за и да гарантират реализирането на поставе-
ните цели; 

- планирането да бъде естествено продължение на дейността от предходния 
период. 
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4. Видове планови документи 
- приоритете на МВР за съответната година; 
- годишни планове; 
- месечни, тримесечни, 6 месечни, седмични планове; 
- програми за разрешаване на комплексни и сложни задачи;  
- мерки за постигане на определени цели. 
 
ДИРЕКЦИЯ КИАД – подпомага дейността по организацията подготовката и 

разработването на плановите документи. Основен планов докумет е годишния план, 
който се разработва на базата на: 

 

- приоритетите на дейността на МВР; 
- задачите на МВР, произтичащи от законодателната, съдебната и изпълни-

телната власт; 
- измененията на оперативната обстановка; 
- задачите на съответния служител. 
-  
Годишните планове се разработват по следната структура: 
- основни насоки на дейността, основни приоритети и цели на МВР; 
- задачите, които се плануват за бъдещия планов период; 
- дейности по осигуряване на поставените цели. 
 
5. Етапи на планирането 
- предварителна подготовка за изготвяне на плана; 
- непосредствено разработване на проектоплана; 
- окончателно приемане и утвърждаванне на плана. 
 

Първият етап включва анализ и оценка на оперативната обстановка в даден 
район за дадени престъпления, която включва обща оценка на прест-та в района, вид 
на прест-та, факторите, които й влияят и разработване на предложения и мерки за 
усъвършенстване на работата..  

Основна цел – налагане на приоритетите при съобразяване с територията, 
която се обслужва.  

Утвърждаването на плана е вид решение, което трябва да се изпълнява. 
 
 
 

Литература:  
 
1. Интернет 
2. Прогнозиране и планиране – Мария Тонкова 
 
 

Научен консултант: В. Кръстева 
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МЕДИЙНИ ОБРАЗИ НА КРИЗАТА. 

ОТРАЗЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО КАТО ОБЩЕСТВЕНА 
РЕФЛЕКСИЯ НА КРИЗАТА 

 
Ирина Петрова Георгиева, Милена Миткова Кирова 

Силвия Георгиева Георгиева 
спец. „Медии и журналистика”, 2 курс 

УНСС – София 
 

MEDIA IMAGES OF THE CRISIS. 
REPERCUSSIONS OF VIOLENCE AS A PUBLIC REFLECTION  

OF THE CRISIS 
 

Irina Petrova Georgieva, Milena Mitkova Kirova, Silviq Georgieva Georgieva 
 
 
Abstract: Our writing represents the violence in the media. This violence is a result from the 
crisis and all it’s for me. The reason for and the consequences of the violence are presented 
within our workpiece. Furthermore, it is presented how the media affects society and what 
functions it performs. Newspapers and television reports have been studied for these 
purposes. 
 
Key words: crisis, media, society, reality, television characters, violence, development, 
values, influence, audience, mindset, message, thinking, risk, generation, institutions, 
economy, deformation, authority. 

 
 

Светът – по-пъстър отвсякога, по-сложен и труден за обяснение, по-модерен – 
това е съвременното описание на действителността, в която живеем, развиваме се и 
градим системата си от ценности. Видимата реалност е преминала критичната си гра-
ница, рефлектирайки върху поколенията и техните взаимоотношения и ги поставя в 
условията на кризистно общуване. В голяма степен то е породено от Глобализацията, 
която по своята същност е свързана с всеобщото разпространение и взаимопрониква-
не на идеи, капитали, технолохии и културни особености на световно ниво. И въпреки 
че на пръв поглед се премахват границите и разстоянията, то в действителност барие-
рите, поставяни пред хората, стават все повече и все по-големи. За това голяма заслу-
га имат медиите, които вместо да информират, образоват, убеждават и развличат, 
имат хипнотизиращо въздействие и поставят стереотипи. 

Не могат да се отрекат положителните страни на медиите, но все повече ме-
дийни корпорации ни налагат нереалния и фантастичен живот на своите образи. Те 
пропагандират този начин на живот и стандарти, с които младите хора започват все 
по-често да идентифицират себе си. Правото на личен избор и пространство се пре-
връща в търговска стока. Можеш да купиш най-интимните човешки мисли и тайни, да 
ги хвърлиш на тълпата и да чакаш ползи и печалби. Така налице е една масовизация 
на медийно производство и потребление, криза в отношенията на хората, чиито SOS-
зов за избавление остава нечут. Криза – най-употребяваната дума в съвременното ни 
битуване. Дума, използвана от млади и стари, бедни и богати, жени и мъже, дори от 
децата. Днес обществото ни е обладано от множество кризи, натоварени със сериозни 
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смисли. Регресът започва от икономическата нестабилност и сблъсък на идеологии, 
преминава през социалните и културни аспекти на битуването ни, отразява се силно 
на политическата система и създава ценностен безпорядък.  

Връщайки се в исторически план в зората на индустриалната епоха откриваме, 
че тогавашното общество е имало сходни търсения с днешното – за неограничена сво-
бода. Така се поражда и новата религия, наречена „Прогрес”. В наши дни осъзнаваме 
краха на големите мечти и надежди и достигаме до прозрението за ценностния кризис 
на обществото. Медиите правят усилие да прилагат ефективно основните си функции – да 
информират, образоват, убеждават, развличат. Положителното им въздействие е за-
щитено в трудове като „Телевизията е добра за вашите деца” на Мари Дейвис. Основ-
ната концепция залегнала в нея е за ползата на медията за стимулиране на здравослов-
ното психическо и физическо развитие на аудиторията. Тезата за доброто влияние на 
медията върху човека е подкрепена от Манкевич и Суердлоу. Те доказват, че гледане-
то на телевизия спомага за развитието на дясното полукълбо на мозъка, тренира па-
метта и мисълта. Това от своя страна спомага за по-добра ориентация, оценяване и по-
богато въображение. По-този начин медиите разширяват човешкия кръгозор и дават 
визия за света, хората, придобиват умения за възприемане и интерпретиране на ин-
формация. Способността им да променят и утвърждават ценности, представи и нагла-
си осигурява изграждане на обществено мнение и поведенчески образци. Така потре-
бителят се чувства пълноценен, осъзнава емоциите си и изгражда своята социална 
ориентация. В следствие на това успява да се интегрира в определени социални групи. 
С времето индивидът започва да се слива с тях и да идентифицира себе си с тази 
общност, затваряйки се за останалия свят. Това води до дълбока криза. 

 
Как икономическата криза достигна до човека? 
 

Всичко започна от Уолстрийт и за кратко завладя целия свят. Оцеляването на 
човека днес е зависимо от икономиката. Кризата, започнала е едва преди няколко го-
дини, поражда най-голямо безпокойство за управляващите и обществото. Спадът на 
общественото производство, ръстът на безработицата, увеличаването на външния 
дълг са все индекатори за рецесия. Какви мерки се предприемат в борбата с кризата е 
важен показател за справянето с рецесията и бъдещото устойчиво развитие на общ-
ностите. Не по-малко важни са политическите отношения на държавите и интересите, 
които те защитават. На фона на непрекъснати дискусии относно Глобализацията все 
повече се говори за деление – на изток и запад, на развити и изоставащи. Винаги е 
имало големи и малки, силни и слаби, влиятелни и по-малко значими и винаги ще 
има. Говорим за общности, но над всичко се извисява защитата на конкретни идеии. 
Икономическата криза е само предтекст за вземане на индивидуални решения, които 
не допринасят за общото благо, а напротив. Тя е параван, зад който е скрита дълбоко 
идейна криза, породена от сблъсък на интереси и стремления. За разделението и про-
тивопоставянето на идеи допринасят и медиите. 

 
Медията като „трети родител”1 
 

Според модела за обществото като социологическа система, развитието на об-
ществото се постига чрез съгласуваност на дейностите на петте сфери – „материално 
производство”, „духовно производство”, „възпроизводство на населението”, „комуни-
кации”, „обществено управление”. При несагласуваност и несъответствие между тях 
                                                            

1 Михайлова, Катя. Телевизията за деца. С., 2011. 
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развитието се забавя или деформира.2Днес медиите дотолкова са навлезли в живота 
на съвременния човек, че са се превърнали в една от движещите сили на неговото би-
тие. В тази напрегната обществена действителност, в която хората са отчуждени един 
от друг, медиите са необходимият отдушник, призвани да служат като информатори, 
морализатори и медиатори между хората. Ето защо особено важни са посланията, 
които тези медии отправят и ценностите, които залагат. Можем ли да вярваме на ме-
дийната реалност или това е един мощен манипулатор и доколко сме склонни да се 
идентифицираме с нея? Димитрий Волкогонов определя три нива на въздействие на  
манипулацията: 

• Засилване на представи и ценности в човешкото съзнание; 
• Промени в тези представи; 
• Малки Коренно изменение на представите. 
А основното условие за манипулация е наличието на комуникацията. Самата 

манипулация си служи с методи за убеждаване и внушение. Зрителят е поставен на 
ъгъла, раздвоен от многото гледни точки и търсещ тази истина, която е най-близка до 
неговото разбиране. Объркан, обикновеният гражданин се опитва да се адаптира и да 
поглежда във всички посоки, но за него винаги остава нещо скрито. Това е неговата 
истина, която все още не е съзрял да прозре, истината за медиите като могъща власт, 
погубваща индивидуалното човешко мислене и налагаща своята матрица на „всички 
гледни точки”. Ако медиите представят всички гледни точки, то къде има място 
индивидуалното мнение на потребителя? Медията е силата, пред която личността е 
безсилна, на която не може да се опълчи, защото винаги се намира похват за укротя-
ване на индивидуалността. Светът се представя на аудиторията от ъгъла на медийната 
гледна точка, а тя е неуспоримата истина, защото „щом го дават по телевизията, значи 
е важно и е истина”. Но до колко е здравословна медийната среда? За младите, които 
все още се формират като личности със своя ценностна система и мироглед. Съвре-
менното общество е белязано от умствено късогледство, което пречи на човека да 
прозре собствената си незначителност, в която се чувства така уютно, че е абсолютно 
неспособен на самокритичност. Човекът днес се е уеднаквил с хилядите копия на соб-
ствената си личност и е избрал да изгражда живота си в затворена среда. Постепенно 
социалната реалност започва да се изгражда на база на телевизионната според теоре-
тичните постановки на Джордж Гербнер и колектив. Според изследването „Лич-
ностни особености и възприемане на медийната реалност” младежите възприемат 
медийната и реална действителност по един и същи начин и ги определят като 
„напрегната”, „престъпна”, „несигурна”3. Възприемането на реалната действителност 
като враждебна, несигурна и опасна под въздействието на телевизионното съдържа-
ние, Гебнер нарича „синдром на гадния свят” (mean world syndrome)4 и го извежда 
като основно заключение в култивационната теория за въздействието на медиите. По-
добна изходна позиция предрича множество кризи при попадането на зрителя в реал-
ната житейска ситуация.  

Според Шулц медиите моделират реалността на базата на професионални 
критерии, които са гаранция за обективност и достоверност. Според него има опсност 
хората да възприемат моделирания от медиите свят като фактическа реалност, защото 
те нямат достъп до първични източници на информация. Медийната реалност е 
формирана въз основа на критериите за подбор на информация на журналистите и 
                                                            

2 Михайлова, Катя. Телевизията за деца. С., 2011, с. 15. 
3 Таир, Ергюл. Личностни особености и възприемане на медийната реалност, дис. 2005. 
4 Gerbner, George. Reclaiming Our Cultural Mythology. In: The Ecology of Justice, Spring 1994, p. 40. 
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може да се разминава с критериите за селекция на аудиторията. Кърт и Гладис Ланг 
определят два типа ефекти на медийната реалност: 

• Реципрочен ефект – събитието се изценира в удобен за медията вид;  
• Ефект на поражението – на базата на получената информация от медиите, 

хората могат да си изградят погрешна представа за реалността и да реагират по-
грешно на събитията. 

Възприятията на младите се формират на базата на видяното от медиите, което 
за тях е пример за подражание. Лесно се пренасят медийните модели в реалната об-
ществена среда. И тъй като хората нямат ясен ориентир в преценката си, те превръщат 
средствата в цел и водят съществуване, напълно лишено от развитие като „мишки в 
клетка”. Те искат само да се забавляват, да бъдат обичани, да се наслаждават на кон-
сумирането и да осигурят спокоен живот. Техните ценности се съсредоточават в се-
тивните удоволствия и придобиване на материални блага, даващи им удобства. Те 
живеят, за да имат, лутат се в живота си, изгубили своя път. Приоритетите за пълно 
щастие чрез удоволствия и развлечения изсушават душата на индивида и той се отда-
лечава от здравия морал. Медийната грамотност, образование и култура на децата са 
приоритет на европейската политика за развитието на съвременното общество. През 
2006 година Европейската комисия инициира обществена дискусия върху медийната 
грамотност. Вивиан Рединг откри дискусията с тезата, че ако в началото на XIX век 
формирането и развитието на активна гражданска общественост е зависело от грамот-
ността на населението, днес бъдещето на гражданското общество зависи от медийната 
грамотност на гражданите5. 

Пред очите ни расте поколение, което няма какво да разкаже един ден на деца-
та си за детството, за игрите и за границата между доброто и злото, защото днес така-
ва липсва. Това поколение започва да отмъщава на целия свят за пропуснатото си дет-
ство. Сега медиите са тези, които възпитават. Те са авторитетна, образователна инсти-
туация на хората, прекарващи голяма част от живота си пред екраните като зомбирани 
същества. Липсата на отговорност от страна на телевизията и обществените институ-
ции поражда отрицателни въздействи върху младите хора като най-уязвима аудито-
рия, провокира ги и създава риск за тях. Защото, поколението на децата, наричано 
„интернет поколение”, поколение Z, или M² – както днес е формирано, така утре ще 
замести родителите си, за да продължи родовата традиция, общностната култура, ци-
къла на общественото развитие6.  

 
Криза в политиката или политиката в криза? 
 

Телевизионните образи и информациите в печата са основните източници за 
наблюдение и оценка на събитията от политическата сцена за човека. Неговото 
мнение е от основно значение в демократичната система, защото той става участник в 
политическия процес. Това е процесът, в който все не достигат политическа воля и 
идеи, а властта е трагично неорганизирана. Днес политиката е просто спорна прими-
тивно ниво без продуктивност. Този спор е привидно обвързан с обществено – значи-
ма тематика, но все се отклонява от първоначално заложеното в него и гравитира 
около персоналните интереси. Именно това обуславя кризисното състояние на поли-
тиката. Приела новия си дрескод, тя се възползва от кризата, представяйки я като 
единствения мотив, извинение, оправдание и обяснение за всичко, което се прави или 

                                                            

5 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1326&format=HTML&aged=0&language. 
6 Михайлова, Катя. Телевизията за деца. С., 2011,с. 14. 
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не. Налице е дефицит на ефективни политически решения и стратегии за ограничава-
не на насилието и правилното развитие на обществото. Медиите влияят не само на 
обществото, но и на политиката. Райбнер Гайслер извежда пет метода за манипулация 
на медиите над политиката: 

• Медиите предлагат материали без критика; 
• Медиите представят отделни съдби извън общата социална рамка; 
• Важната политическа информация е повече от развлекателната; 
• Размиват границата между информация и развлечение; 
• Представят политическия живот без логика – деполитизират аудиторията. 
 
За културната „бедност” 
 

Комуникацията е онзи социален феномен, даващ представа за състоянието на 
всяка културна общност. Нейният обхват се простира от общуването като обмен на 
информация до емоциите като нейн носител. Общественото развитие се забавя и де-
формира поради затруднените комуникационни, управленски и културни процеси. 
Бедността е изразител не само на материалбни липси, но и на духовни и културни 
деформации. Отдавна ги няма нравстените модели за подръжание, които са заместени 
от новите „образци” – медиините герои на деня. Телевизията показва опростени 
модели на поведение, чрез които зрителят се самоизгражда извън ограниченията на 
реалните обстоятелства и изкривява своето разбиране за действителността. Новоиз-
градените поведенчески модели имат явна склоност към агресия и насилие. Медиите 
обединяват потребителите си в една нова субкултурна група – на масовата аудитория. 
Всичко започва с огромните заглавия на първите страници на популярните вестници, 
към които се прибавят по-пикантните статии, които все по-малко напомнят за журна-
листическия стил и култура и започват езиково да приличат на социална мрежа. Този 
процес е съпътстван от стандартизация и унижерсализация на потребителските вку-
сове, което превръща аудиторията в послушни консуматори на развлекателни продук-
ти и готова информация. Така масовият потребител се доверява изцяло на удобната 
медийна реалност и преминава в състояние на очакване на поредната на готово подне-
сена информация. Вследствие на това пасивно състояние аналитичността и критич-
ността у човека биват силно деформирани и намалени до почти нулево равнище. 
Масовата култура, която медиите създават, произвежда фалшиви кумири, дава лъжов-
ни обещания и формира фиктивни усещания за удовлетвореност. Това е причината за 
пристрастяването на хората към развлекателните медийни продукти. 

 
наСИЛНИците в контекста на кризата 
 

За медиите основни ценности са бързината, сензационното и рейтингът. Извън 
тази рамка единственото сигурно нещо е нищото. Ето защо на аудиторията все повече 
се сервират готови новини, които лежат на непроверени аргументи. Умишлено избяг-
ваме думата ,,факти”, поради причината, че трудно се говори за факти, ако медиите 
разпространяват недоказани ,,истини” поради стремежа си винаги да са първи и като  
че ли все не им достига време да изградят фактически доказани новини. Това надпре-
варване в медиите ражда тези деформирани продукти, които не само, че не предизвик-
ват в аудиторията аналитичност, дори я объркват повече, карайки я да се лута измеж-
ду много версии и гледни точки, за да намери истината. Ето защо печатните медии 
днес губят позициите си. За да се прочете във вестника една новина, трябва да се из-
чака до следващия ден, но поне тогава сме сигурни, че тази новина ще е проверене и 
дори анализирана, а не просто ,,изрецитирана” колкото да задържи вниманието на 
зрителя до следващия телевизионен продукт. Незадоволяването на потребностите от 
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общуване и физическата дистанция между хората е основополагаща за сътресенията в 
междуличностните отношения. Агресията е новата теория за успех и себедоказване на 
младото поколение. Проблемът се корени във взаимоотношенията между семейство-
то, учителите, приятелите и медията. Липсата на базови уроци още в детска възраст 
лишава младите от способността да различават добро от зло и това ги превръща в бъ-
дещите насилници. От една страна стоят пропуските на „новите модерни” родители 
във възпитанието, от друга – невъзможността на училището да ги преобрази и накрая 
медията измества и двете институции, предлагайки на децата красивата, условна реал-
ност, която те доброволно приемат. В следствие на това моралната регулация на отно-
шенията избледнява, а желанието за надмощие над другия ликвидира представите за 
добро и зло. В междуличнстните отношения днес има разделение по линията силен – 
слаб и живот – смърт. Силните се готвят за своята битка за надмощие, а слабите са 
обречени да бъдат жертвите на тази „война”. Днес „убийството е модерно”, а наси-
лието е шанс да се докажеш като най-могъщ и да всяваш респект. Докато различните 
са изкупителните жертви на тези стремежи. 

Черната хроника завладя медийното пространство. Големите гръмки заглавия, 
привличат вниманието, те са съвременният индикатор на интересното, но са символ 
на трагичната деформация на човешките нагласи. Стратегиите за икономическо оце-
ляване в период на криза изяждат хуманността и хармонията в човешките отношения. 
Хипнотизирани от ежедневните си тревоги, хората започнаха да възприемат себе си и 
останалите като предмети, а когато напрежението ескалира дори най-близките стават 
движещи се мишени. Всекидневно от медиите струят материали за яростта на човека 
към околните и загубата на чувството за справедливост. Гневът кара насилника да 
търси вина у другиго за личната си криза. Примерите са безброй, а след големия шум 
в медиите случаите стават хипопрезентирани и дори забравени. „Кървав инцидент”, 
„труп”, „побой”, „свада”, „убит” са ключовите думи на съвременната новина. Тя е 
завладяла родното медийно пространство, но това не е постреакция от тежкия живот 
или от кризата. Причината се корени в народопсихологията на българина. Общество-
то ни е силно сегментирано и обединено от  една страна в професионални сфери, от 
друга – в социални прослойки и от трета – в родови отношения. Всяка група е отделе-
на, независима, защитава своите интереси, но не се интересува от проблемите на дру-
гите, не помага на тяхното разрешаване. За това и с интерес се чете за насилието, но 
никой не се поставя на тяхно място. Чуждите проблеми предизвикват интерес, повод 
за коментари. Медийте просто отговарят на търсенето, за да просъществуват. Затова и 
не може да бъдат винени. Хората искат лоши новини и ги получават. Насилието 
започва неочаквано и води до упадък на Аз-а, а резултатът от него е оскверняване на 
личността, независимо от формите на проявата му. 

Кризата днес не е просто най-модерната дума и обяснение за всичко лошо, 
което ни се случва. Тя е вътрешно състояние, породено от самия човек, в чийто ръце е 
нейното преодоляване. Индивидът сам създаде кризата си, заради вечния си стремеж 
към пълно щастие, а в днешно време щастието се измерва с количеството на придоби-
тото от него. Човекът днес иска да притежава всичко – властта, парите, любовта, но 
носи в себе си мислите за алчността, отчуждението, пасивността и страха. Тези тре-
вожни състояния на душевността го тласкат към търсене на удобни паралелни свето-
ве, където да намери безграничното си щастие. Медийната реалност е необходимото 
убежище за изстрадалия гражданин, даващо му възможност да изразява себе си сво-
бодно и да създава сам картините на своя свят и техните детайли. 

Винаги ще съществува спорът за ползите и вредите от медийното влияние над 
човека. Няма друга институция, която е способна така лесно да представи на потреби-
теля живота във всичките му прояви и няма друго място, където той да получи свобо-
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дата да бъде себе си без ограничения и норми. Безспорно медийте дават простор на 
съзнанието, информират и разширяват знанията на личността, но това, което никой 
контролен орган не може да защити от тяхното въздействие, е идентичността и морал-
ните ценности на индивида. Отдавна обществото е изпуснало юздите на собственото 
си битие, отдавайки се на медийната реалност. Днес пасивността и безсилието са от-
личителните белези на живота ни. Хората потънаха във филмите и забавленията и 
забравиха да поглеждат реалността в очите. Всеки ден вестниците и телевизиите пре-
ливат от агресия и насилие, а обществото възприема и тях като част от действител-
ността. Границата между реалното и виртуалното се разми напълно, а последствията 
от това са пагубни за нормалното развитие на човечеството. Насилието днес се счита 
за нещо нормално и никой не обръща внимание на агресивните действия по улиците. 
Все по-често обръщаме глава настрани, когато видим някой да проявява вандализъм и 
жестокост, но се трогваме, когато съобщават по новините за поредното убийство. Не 
правим нищо, а само гледаме сякаш животът ни е поредната филмова лента. Кога ще 
излезем от филма и съществуването ни ще стане пълноценно, а не екшън сцена? Оста-
вили сме агресията без морална санкция и скоро ще остане само димът от опустоше-
ното ни съвместно съществуване като хора, избиващи се помежду си за разнообразие 
на изпразнения ни от смисъл сив и скучен живот. Най-големите потърпевши от всич-
ко това остават младите хора и най-вече децата. Въпросът, който неизбежно търси от-
говор е: как да се стимулира ползотворността и да се парализира вредността на теле-
визията спрямо децата, така че тя наистина да е „трети родител”7, повече „майка”, 
отколкото „мащеха”, повече „училище”, отколкото „убежище”8, да не изкревява и да 
не убива децата ни, а да ги създава и стимулира за живот с високо качество и хуманен 
смисъл?8 
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Abstract: The following report concentrates on the topic of serial murder investigation and 
mainly on the problems which may occur during this process. Questions like definition, 
causality and motivations are also discussed in detail. 
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Предговор 
 

Темата за серийните убийства заема важно място в сферата на наказателното 
правосъдие. Освен предизвикателствата, които разследването на подобни случаи по-
ставя, те привличат и голямо внимание от страна на медиите, различни специалисти, 
академичните среди и обществото като цяло. Въпреки че се влага значителен труд, за 
да бъдат фиксирани и анализирани проблемите, които възникват при серийните 
убийства, малко са усилията да се стигне до консенсус между следствени и правопри-
лагащи органи и учените по тази материя. 

В опит да обедини различните виждания, в периода 29 август – 2 септември 
2005 г. в Сан Антонио, Тексас, Федералното бюро за разследване (ФБР) става дома-
кин на мултидисциплинарен симпозиум. Неговата цел е, събирайки под един покрив 
група от уважавани специалисти от различни научни области, да се проведе дискусия 
по въпросите и проблемите, които разкриването и разследването на серийните 
убийства поставя. 

 
I. Въведение 
 

Явлението серийно убийство не е нов феномен. Факти за серийни убийства 
откриваме в някои хроники още от древни времена. През XIX век д-р Рихард фон 
Крафт-Ебинг провежда някои от първите документирани изследвания по въпросите за 
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парафилиите (сексуалните отклонения) и половите извращения. В своята монография 
от 1886 г. “Psychopathia Sexualis” той описва многобройните си изследвания в тази 
област. 

Като сравнително рядко явление, серийните убийства представляват по-малко 
от 1 % от всички убийства, извършени през всяка дадена година. За сметка на това те 
привличат огромен интерес, който далеч надхвърля тяхното реално проявление като 
генерира безброй статии, книги и филми. Този публичен интерес ескалира през края 
на XIX век след серия от неразкрити убийства в Лондон. Самият убиец така и не е 
открит, но те се смятат за дело на небезизвестния Джак-Изкормвача. Близо век по-
късно общественият интерес отново е прикован след случаите „Грийн Ривър“, 
„Бънди“, „BTK”, „Оноприенко“, „Чикатило“, както и след излъчването на филми като 
„Мълчанието на агнетата“ и други. Поради тази причина голяма част от познанията на 
обществеността по тези въпроси се свързват с Холивудските продукции, като 
представите постепенно биват изкривявани до такава степен, че това започва да засяга 
и държавните органи. Тази „анекдотна“ информация, както я наричат някои специа-
листи, оказва голямо отрицателно влияние в десетки случаи. От своя страна това, че 
серийните убийства са рядко явление, води до недостатъчния опит на органите на по-
лицията по такива случаи. В комбинация с изопачаването на фактите и събитията от 
страна на медиите, писателите и филмовите компании, това води до некачествена 
работа от страна на държавните органи при разкриването и разследването им. Друг 
резултат е установяването на определени стереотипи и грешни концепции свързани 
със същността на серийния убиец и неговите характеристики. 

В настоящата работа ще разгледаме накратко, без претенции за изчерпателност, 
както горепосочените, така и редица други въпроси, на които следва да се обърне спе-
циално внимание като понятие за серийно убийство, причинност, мотиви, проблеми 
при разследването и други. 

 
Понятие за серийно убийство 
 

Първият и най-важен въпрос, който се поставя, е този за дефиницията на 
понятието „серийно убийство“. През годините се дават много различни определения, 
но така и не се стига до консенсус относно неговата същност. През 1998 г. дефиниция 
за серийно убийство е дадена с федералния Закон за закрила на децата от сексуални 
хищници. По смисъла на този закон терминът „серийни убийства“ означава: „Серия 
от три или повече убийства, не по-малко от едно от които е извършено на територията 
на Съединените Американски Щати, имащи близки характеристики, които да предпо-
лагат основателно да се допуска, че престъпленията са извършени от едно и също 
лице или лица.“ Въпреки че все пак определение за серийно убийство е дадено, този 
текст е ограничен от гледна точка на неговото приложение. 

След множество обсъждания в крайна сметка специалистите се съгласяват, че 
дефиницията трябва да съдържа следните фактори: 

• Един или повече престъпници 
• Две или повече убийства 
• Убийствата трябва да са извършени при различни събития 
• Да има определен период от време между убийствата 
Дадено е и определение за сериен убиец, а именно: „Лице, което е убило три 

или повече жертви, с продължителен период от време между отделните престъпления 
и чийто мотив за убиване често е базиран на психологическо удовлетворение.“ 

Дефинирането на понятието е от изключително значение, тъй като серийното 
убийство следва да се отграничава от масовото, както и от убийствата със сходен еле-
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мент. При масовите убийства, за разлика от серийните, е налице избиването на голям 
брой хора по едно и също време или в сравнително кратък период от време. От своя 
страна при сходните убийства много елементи от фактическия състав съвпадат, но 
разлика може да се открие в мотива, почерка на извършителя и т.н. 

 
II. Обстоятелства, на които трябва да се обърне внимание  

при разследването на серийните убийства 
 

При изграждането на следствените версии в хода на разследването на едно се-
рийно убийство много важно е да се обърне внимание на редица обективни и субек-
тивни фактори, довели до извършването на конкретното престъпление. Разслед-
ващите органи трябва да изяснят въпросите за причинността и мотивите на дееца с 
оглед тяхната бърза и адекватна реакция при осъществяването на следствените дей-
ствия, разпита на свидетели и други. 

 
Причинност за серийните убийства 
 

Следващият широко обсъждан въпрос с важно практическо значение е този за 
причините довели до извършването на серийните убийства от конкретното лице. От-
говорът лежи дълбоко в развитието на индивида от раждането му до достигане на зря-
ла възраст. 

Причинността може да бъде описана като сложен процес, базиран на биологич-
ни и социални фактори и такива, свързани с околната среда. Като допълнение към 
тези фактори всички имат възможността да избират своето поведение в различни си-
туации. Резултатът от всичко това обособява индивида като такъв от останалите чле-
нове на обществото. 

Изграждането на социален копирен механизъм започва в най-ранния стадий на 
развитието ни и продължава като деца, когато се учим да взаимодействаме, прегова-
ряме и да правим компромиси помежду си. Неуспехът при някои индивиди да развият 
адекватен копирен механизъм може да доведе до насилствено поведение. Например 
когато бащата е строг, а майката мекушава, детето се научава да презира авторитетите 
и да манипулира поддаващите се. Пренебрегването и малтретирането в ранна детска 
възраст също крият голям риск. Други рискови фактори са злоупотребата с наркотич-
ни вещества и тежките травми на главата. 

Някои специалисти сочат и медиите като причина за формирането на престъп-
ното съзнание. Според Елиът Лейтън, автор на „Ловци на хора“, серийните убийци не 
са извънземни същества с болни умове, а хора, дистанцирани от обществото, загубили 
интерес към сивото си ежедневие. Те са отгледани в свят, в който насилието е нормал-
но последствие от недоволството и в който масмедиите дават достъп до груба порно-
графия, която представя удоволствието от садистични действия и е подробен наръч-
ник за осъществяването им. 

Като особен вид причинност се сочи и психопатията, като резултатите от раз-
лични изследвания водят до заключението, че голяма част от серийните убийци стра-
дат от някакъв вид психично разстройство на личността. 

Като цяло можем да обобщим, че не съществува нещо като фатална комбина-
ция от причини или фактори, които да доведат до израстването на индивида като се-
риен убиец. Всички те са подтиквани от свои собствени мотиви и причини. Въпреки 
това налице са редица обстоятелства, способстващи развиването на опасен престъпен 
ум. Ето защо проблемът за причинността е изключително важен и следва да се про-
веждат повече изследвания в тази област. 
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Мотиви за извършване на серийни убийства 
 

Един от основополагащите въпроси, на които се обръща особено внимание в 
хода на разследването на серийните убийства, е този за мотивите и целите на дееца. 

През последните 20 години се прави опит да се определят различните мотиви, 
водещи до извършване на серийни убийства. Това е стандартна процедура при всяко 
разследване, която подпомага разследващите органи да стеснят кръга от заподозрени.  

Мотивът за извършване на престъплението може да бъде труден за определяне, 
още повече като се има предвид, че серийните убийци често имат повече от един мо-
тив. В много случаи с извършването на всяко следващо престъпление мотивите се 
развиват и понякога дори променят. При определянето им вниманието трябва да бъде 
насочено върху това какво е било държанието на убиеца по време на престъплението. 

С оглед да помогнем на органите при разследването на серийни убийства, из-
веждаме следните основни категории мотиви на дееца: 

- Гневът е мотив, при който престъпникът демонстрира враждебност към оп-
ределено малцинство, група от хора или обществото като цяло; 

- Престъпната инициатива е мотив, при който престъпникът получава парич-
на компенсация или се издига в йерархията на престъпната среда; 

- Финансовата изгода е друг известен мотив, в който лицето се облагодетел-
ства парично от извършените убийства. Разликата между престъпната инициатива и 
финансовата изгода е, че при втория мотив липсва елементът подбудителство; 

- Идеологията е мотивът да извършваш убийства, за да способстваш реализи-
рането на целите и идеите на определен индивид или група. Пример за това са теро-
ристичните актове, проявите на етническа или расова нетърпимост и други; 

- Силата или възбудата са мотиви свързани с чувството на вълнение и възбу-
да, което изпитва престъпникът, когато убива своите жертви; 

- Психозата е ситуация, при която престъпникът страда от вид психично 
заболяване и убива заради него. Тук се включват слухови и/или визуални халюци-
нации и паранои и т.н. 

- Сексът е мотив, задвижван от сексуалните желания или страсти на престъп-
ника. Серийният убиец трябва да се различава от изнасилвача, който убива своите 
жертви в желанието си да не бъде заловен. Според проучване изнасилвачите, които 
убиват, за да прикрият следите си, рядко изпитват удовлетворение от това свое 
действие. Обратно, садистичните убийци приемат отнемането на живот като част от 
ритуализираната садистична фантазия. Те прилагат мъчения и нараняват тялото на 
жертвата повече от необходимото, за да бъде убита. 

 

Въпреки че този въпрос има огромно практическо значение, често допускана 
грешка от разследващите органи е съсредоточаването им върху определянето на мо-
тивите на дееца, което от своя страна води до отклоняване на разследването в друга 
посока от тази да се идентифицира убиецът. Още повече, независимо от мотива, 
серийните убийци убиват, защото искат, с изключение на малката част от тях, които 
страдат от психични отклонения. 

 
III. Затруднения при разследването на серийни убийства 
 

В хода на разследването работата на органите на полицията често бива 
затруднена от различни обстоятелства. От една страна те се отнасят до редица 
проблеми свързани със самата организация на разследването, намесата на трети лица, 
органи и институции, взаимодействието между полиция и прокуратура и т.н., а от 
друга се свързват с неправилното изграждане на профилите на серийните убийци. 
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Грешни представи за серийните убийци 
 
Както казахме по-рано, изопачаването на фактите и събитията от страна на ме-

диите, писателите и филмовите компании води до сформиране на грешни убеждения 
относно характеристиките на серийните убийци. Тези грешни стереотипи оказват 
влияние не само на широката общественост, но, което е по-опасното, те оказват влия-
ние и на разследващите органи. 

Нека изброим най-често срещаните митове: 
 
Мит 1: Серийните убийци са проблемни самотници 
 
Мнозинството от серийните убийци не са отшелници или социални аусайдери, 

които живеят сами. Те не са чудовища и може изобщо да не се набиват на очи. Серий-
ните убийци често имат семейства и домове, работят и изглеждат нормални членове 
на обществото. Тъй като много от тях могат просто да се слеят с тълпата без никакво 
усилие, те често избягват от полезрението на органите на реда. 

Примери: Робърт Йейтс; Гари Риджуей; Денис Рейдър (BTK) 
  
Мит 2: Всички серийни убийци са „бели“ мъже 
 
Противно на общото мнение, серийните убийци биват от всички раси. Има 

бели, афро-американци, испаноговорящи и азиатски серийни убийци. Това неправил-
но расово разделение е най-характерно за населението на САЩ. 

Примери: Ю Йонг-Чул; Корал Уотс; Педро Лопез (Чудовището от Андите) 
  
Мит 3: Мотивът на всички серийни убийци е сексът 
 
Вече споменахме, че не всички серийни убийства са базирани на секса. Има 

много други мотиви като гняв, вълнение, финансова изгода и т.н. 
Примери: Хърбърт Мълин; Пол Рейд; д-р Майкъл Суанго 
 
Мит 4: Всички серийни убийци пътуват и действат в друг щат, град или 

област 
 
Повечето серийни убийци имат строго определен географски район на дей-

ствие. Те извършват убийствата в т.нар. „комфортни зони“, които най-често са опре-
делени от някаква конкретна точка (месторабота, местожителство, местожителство на 
близък). Серийните убийци понякога пренасят своята дейност извън тези зони, когато 
увереността им нарасне или за да избегнат разкриване. Много малко от тях пътуват, 
за да убиват. 

 
Мит 5: Серийните убийци не могат да спрат да убиват 
 
Това е широко разпространено схващане. Въпреки това съществуват някои 

случаи, в които серийните убийци спират да убиват дълго време преди да бъдат зало-
вени. В тези случаи има определени обстоятелства или събития в живота на престъп-
ниците, които ги карат да спрат да търсят повече жертви. Те включват по-голяма ак-
тивност в семейната среда, намиране на заместители на секса и други. 

Пример: Денис Рейдър (BTK) 
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Мит 6: Всички серийни убийци са побъркани или са зли гении 
 
Мит е схващането, че серийните убийци са или с инвалидизиращо психическо 

състояние, или са изключително умни и интелигентни. Вече споменахме, че голяма 
част от серийните убийци страдат от различни разстройства на личността, като психо-
патия, антисоциалност и други. Повечето обаче не се приемат за луди в същинския 
смисъл на думата. В медиите се създават редица образи на серийни убийци – зли ге-
нии, които с всяко свое действие надхитряват полицията. Истината е, че интелигент-
ността при тях варира от ниска до над средните нива. 

 
Мит 7: Серийните убийци искат да бъдат хванати 
 

Престъпниците, извършващи престъпление за първи път са неопитни. Те тру-
пат опит и увереност с всяко ново престъпно деяние. Когато след няколко поредни 
престъпления серийният убиец не бъде хванат, той започва да придобива силно 
чувство на самоувереност. По този начин той става по-непредпазлив и това понякога 
води до допускане на грешки, позволяващи неговото по-лесно идентифициране. Каза-
но с прости думи – серийните убийци не искат да бъдат хванати, а просто смятат, че 
не могат да бъдат хванати. 

 

Изброяването и изследването на грешните концепции предполага, както по-
добра информираност на обществото, така и по-качествена работа по разследването 
на серийни убийства. 

 
Проблеми, които възникват в хода на разследването на серийни убийства 
 
В хода на разследването на серийните убийства възникват редица проблеми, 

свързани, както с пропуски от страна на органите на полицията, така и с външната на-
меса на трети лица, органи или организации. 

 
1) Идентификация 
Първата пречка при разследването е да се идентифицира самата серия от 

убийства, като се намери връзката между тях. При бързоразвиващите се серии, включ-
ващи ниско рискови жертви, това не е толкова трудна задача. Проблемът е когато 
сериите включват т.нар. високо рискови жертви. Като допълнително усложнение се 
сочи лошата комуникация между следствените органи от различни участъци. 

Разрешението на този проблем се свързва с насърчаване използването на 
Интернет-връзката за споделяне на информация, създаването на специализирани зве-
на за анализ на поведението и други. 

 
2) Натиск 
Следствените органи непрекъснато биват притискани от политици, близки на 

жертвите и медиите. В резултат на това те често изместват вниманието си от хода на 
разследването в това как да представят информацията за следствените действия пред 
широката общественост. В много случаи и част от засекретената информация се из-
дава по погрешка, което води до прекалена информираност на престъпника. 

Решението тук е да не се дава такава медийна гласност на събитията, както и да 
се избягват политическите коментари, свързани само и единствено с повишаване на 
рейтинга, което е честа практика у нас. 
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3) Организация и свобода на разследването 
Доброто организиране на следствените действия е основополагащо за бързо и 

ефективно разследване. От изключителна важност е да има един ръководител, който 
да е достатъчно опитен в тази сфера и на който се предоставя пълна свобода при 
извършване на разследването. Той трябва да бъде освободен от влиянието на отделни 
публични личности като министър-председател, министри и т.н. На следващо място, 
от голямо значение е и подборът на персонала, с който ще се работи. За да се осигури 
пълното съдействие на близките на жертвата, те трябва да вярват в способностите и 
компетентността на разследващите органи. 

 
4) Недостиг на ресурси 
В много случаи следствените действия приключват с публичното изказване на 

някой говорител, че повече не може да се направи по въпроса, зад което всъщност се 
крие нежеланието на държавата да отдели допълнителни ресурси за разследването на 
конкретното престъпление. Разследването на едно серийно убийство може да продъл-
жи с години, като това често е свързано с много средства и усилия от страна на дър-
жавата и органите на реда. Дългогодишният неуспех не бива да е предпоставка за за-
немаряване на случая, а напротив – независимо колко време е минало, по случая тряб-
ва да се работи така усилено, както в самото начало. 

 
5) Доказателствен материал и медицински грешки 
Правилно извършената аутопсия наред със старателното събиране на доказа-

телства са от изключителна важност при разследването на серийни убийства. В много 
случаи разликата между серията от убийства и подобните едно на друго убийства се 
крие в много малките детайли. Затова една привидно незначителна грешка при съби-
рането на доказателствата или при аутопсирането на жертвите може да обърне раз-
следването в съвсем друга посока. Затова е желателно действията по аутопсиране на 
трупове, станали жертви на близки един с друг случаи, да се извършват от един и същ 
съдебен лекар. 

 
6) Опит 
Липсата на опит е основен проблем при разследващите органи. Новопостъпи-

лите имат нужда от тренировки и участие в програми, в които да им се обясняват раз-
лични методи и техники на разследване. 

 
Проблеми, свързани с взаимодействието между следствените органи и про-

куратурата, назначаването на експертизи и оценката на получените резултати 
 

Проблеми могат да възникнат и в случаите, когато няма добра комуникация 
между следствените органи и прокуратурата. 

Разследването на случая и обвинението по време на процеса при серийните 
убийства са два неразривно свързани елемента. Важно е когато полицията заподозре, 
че едно или повече убийства са дело на сериен убиец, да включат и прокурора в 
действията по разследването. Именно подобен ход може да помогне до голяма степен 
за изграждането на едно добро и стабилно обвинение в последствие. От своя страна 
прокурорът може да им помогне при вземането на важни и критични решения да не се 
допускат грешки, които могат да костват допустимостта на извършените действия и 
събраните доказателства в съда, както и да даде важни препоръки свързани с бъдещо-
то използване по време на процеса на веществени доказателства, експертизи, протоко-
ли от извършени разпити на очевидци или заподозрени и други. 
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На следващо място в обвинението по делото за извършено серийно убийство, 
много важна роля заемат вещите лица. В много случаи да се направи връзка между 
жертва и обвиняем е улеснено от наличието на ДНК, предмет или други следи, откри-
ти на местопрестъплението. Именно вещите лица са тези, които обясняват анализа и 
стойността на подобни доказателства. Осигуряването на съдебни психолози и пси-
хиатри в процеса е важно за оборване на защитата при пледиране на невменяемост. 
Следва също да се обсъди и възможността за участието на други експерти като резер-
ва в случай, че трябва да се обсъждат въпроси извън обичайните. 

 
Проблеми с медиите при разследването на серийни убийства 
 

Накрая, но не на последно място, се поставя въпросът за проблемите, които 
възникват с ежедневната намеса на медиите в делата на следствените органи. 

Случаите на серийни убийства привличат изключително голямо медийно вни-
мание. Често обаче отношенията между медиите и органите на полицията не са осо-
бено близки. От гледна точка на следствените органи медиите разпространяват без да 
са упълномощени информация за хода на разследването, хипотезите, по които се ра-
боти, както и използват медийните говорители, за да критикуват работата на органи-
те. Медиите от своя страна твърдят, че не се води адекватна комуникация. 

От изключително значение за органите по разследването е да изготвят ефекти-
вен медиен план, който да включва редовното предоставяне на информация, без да се 
компрометират положените усилия. Основно е тази информация да бъде изцяло коор-
динирана със стратегиите по разследването. Трябва да бъде установена и постоянна 
връзка между следствените органи и близките на жертвите, като на вторите следва да 
бъде указано да избягват даването на медийни изявления, свързани с развитието на 
следствените действия. 

Друга важна стъпка е определянето на публичен говорител, който да подготвя 
и представя пред медиите отбраната информация. Той от своя страна не бива да има 
достъп до съществена такава. Това ще ограничи възможността важни данни да бъдат 
предоставени на медиите по невнимание. Публичният говорител следва редовно да 
апелира към нацията с молбата за предоставяне на всяка информация, която може да 
помогне на следствените действия. Този апел може да включва в себе си и изявления 
относно въздействието на случая над обществото, а също и такива, свързани с потен-
циалната опасност, която все още неразкритото престъпление води със себе си. Фак-
тите свързани с поведението на убиеца, които ще бъдат публикувани, трябва задължи-
телно да са предварително консултирани с доказани експерти в тази област. 

Друга лоша услуга, която медиите правят на обществото е, че митологизират 
престъпника до такава степен, че той се превръща в легенда в собственото си съзна-
ние. В реалността той открива признание, което до този момент е усещал единствено 
във фантазиите си и така убийството се превръща в единствено средство за достигане 
до славата. 

Понякога в медиите се разгласява грешна информация относно разследването 
на дадено серийно убийство. Тя най-често бива предоставена от т.нар. „говорещи гла-
ви“ (буквално от английски „talking heads“). Това са лица, които медиите използват 
като коментатори на определена тема. Те включват както експерти, така и псевдо-
експерти от различни области. Характерно за тях е, че те нямат никакъв достъп до съ-
щинските факти свързани с разследването, а най-често са просто познати на широката 
общественост лица. Коментарите, които тези медийни говорители правят, могат да 
имат негативно влияние върху разследването. Те често спекулират с мотива и с веро-
ятните характеристики на убиеца. Това може да доведе до грешна информираност и 
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постепенно покачващ се страх, а също така и до нарастване на недоверието в органите 
на реда. В някои случаи тези медийни спекулации могат дори да доведат до още по-
опасни последици, като например агресивна реакция от страна на убиеца. 

В тези случаи следва да се търси подкрепата на основните медии, където да се 
правят изявления, с които да се стреми отграничаването на реално предоставената от 
следствените органи информация и ненадеждните коментари на незапознатите с 
въпроса „говорещи глави“. 

 
IV. Заключение 
 

Като заключение можем да цитираме изследователката и писателка Шърли Лин 
Скот, която пише, че: „серийните убийци са човешките черни дупки. Те са толкова 
нормални, толкова типични, толкова незабележими и ни ужасяват, защото изглеждат 
като нас… Убивайки другите те не се опитват да запълнят празнината, а по-скоро да я 
разпръснат. Превръщането на другите в безжизнени предмети напомня на убиеца за 
собствената му безжизненост.“ 

Серийният убиец не фантазия, разказана във филм или приказка, а продукт на 
средата, в която живеем. Той не е създание на разума, а на излишъка от кръвожаден 
глад, което нарушава обществените правила, които от своя страна обединяват нас 
останалите. Затова всички ние, наред с представителите на трите власти и медиите 
(т.нар. четвърта власт), трябва да работим заедно за изграждането на едно общество, в 
което явлението сериен убиец трудно би възникнало. 
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SCHOOL TODAY – DEGRADATION INSTEAD OF PROGRESS 
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Kalina Zhivkova Toncheva  
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Abstract: The main purpose of this work is to analyze the text of the selected publicistic 
article on three levels: lexical, morphological and syntactical. The analysis shows the 
methodology, which helps to get a better understanding of the text and the author’s 
intentions. 
 
Key words: analysis, author, text, article, lexical level, morphological level, syntactical level 
 

 
Избраната статия за анализ в лингвостилистичен аспект е на журналиста 

Мартин Карбовски. Тя е озаглавена „Училище на греха”, с подзаглавие „Даскалото и 
улицата проповядват, че с мързел и агресия ще успееш”. Текстът е емоционално наси-
тен и въздействащ. Той не обогатява читателя чрез предаване на неутрална информа-
ция, а отразява субективното виждане на автора по конкретния проблем. 

В основата на статията стои въпросът за ниското образование, мързела и евен-
туалните резултати за бъдещето на българите от днешното младо поколение. Още 
заглавието „Училище на греха” изразява ясно негативната авторова оценка, а подза-
главието въвежда директно към проблема. Когато разглеждаме текста на лексикално 
равнище, впечатление прави, че за стила на Карбовски са характерни ярките метафо-
ри, хиперболизирането и ироничният тон. 

Първото изречение започва с преносната употреба на думата „ясновидец”, 
която умело говори за слепотата, за липсата на ясно виждане относно „това, което се 
случва” в училищата и с децата. Повторението на горната фраза подчертава сериоз-
ността на проблема и колко недопустимо е съществуването му. Той е изтъкнат и чрез 
хипербола – „география се учи вече само на едно място – в Немската гимназия”. 

Авторът демонстрира неграмотността на българските деца по два начина. На 
първо място си служи с архаизма сиреч и с жаргонизма яко, който контрастира на тур-
цизма, употребен в следващото изречение – назландисва се. Тук отново има хипербо-
ла – „за чистачка в моя вход ще се борят поне три млади жени”, а явлението е опре-
делено чрез експресивните епитетни изрази феноменално откритие и уникален про-
цес. По-късно в статията Карбовски цитира един негов студент и стажантка по 
журналистика с думите пумия и снушение – тези изрази не просто са неподходящо 
употребени в дадения контекст, но и съдържат правописни грешки. По-трагичното 
проличава в метонимията с елемент на преувеличение „Висшите училища се молят 
студентите да се записват в тях.”. Придобиването на висше образование е метафо-
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рично представено като „просто да отидеш на една дълга екскурзия в София за 
сметка на родителите”. Този феномен е сравнен с поп-фолк песен („Само по кожа”, 
на Виктор и Галена), която е иронично наречена детска. 

Иронията продължава и в следващите редове на статията. Времето на постсо-
циализма е определено с епитета бодряшко, а предишнте властимащи – с оказиона-
лизма соцшоумени. Българите само си въобразяват, че са измислили мобилния теле-
фон, докато метафорично казано „мият чиниите на модерния свят”. Според Карбов-
ски школото, наричано още даскалото (архаизми), няма да помогне на малките 
първолаци (разговорна лексема) да станат хора (фразеологизъм), тъй като те се 
превръщат в „горещи привърженици на всички грехове” (метафора), най-вече поради 
мързела – нещо грандиозно (хиперболичен епитет). А опитите на лошо образованите 
да „пробият в живота” ще се изразяват предимно в кражби и „нетрайни активи” 
(метафори). 

Ситуацията е обобщаващо представена чрез метонимията българското учили-
ще. Вътрешно мотивираните учители са назовани с архаичното даскалите и за да се 
подчертае колко нищожен е броят им, е използван фразеологизъм – на пръсти се 
броят. Следващата картина е наситена с метафори. Цената за изпит „е изпята”: 
„изпит в УНСС – двеста лева и едно прасе”. Тук става интересна игра на думи, тъй 
като определението, което авторът дава за въпросната цена, е перифразиран цитат от 
песента „3 в 1” на Ъпсурт – съвременна група от българската музикална сцена: 
„Примоция в УНСС – 3 изпита за 200 марки и едно прасе.”. Има повтаряемост на 
жалкото състояние сред различните групи хора, изразено чрез епитетите оцеляващите 
родители, оцеляващите учители. Децата са наречени метафорично екзекутори. 
Безработните ще очакват държавата „да ги „оправя”, но всъщност единственият из-
ход е тя „да премине през катарзис”, т.е. пречистване. 

От лексикална гледна точка последните няколко абзаца на статията са богати 
на ярки думи и изрази – крути (архаичен русизъм), лумпенизира (архаизъм с немски 
произход), циганска работа (фразеологизъм). Впечатление правят няколко експресив-
ни неологизма – бананизация, профанизация, циганизация – които от морфологична 
гледна точка завършват на една и съща наставка [-ция]. Техните лексикални значения 
обрисуват една взаимнодопълваща се картина: нестабилна, икономически зависима 
държава с малка група корумпирани управляващи, обслужващи чужди интереси, 
чието население е невежо, непросветено и мързеливо. Срещат се повторения, които 
подчертават смисловата стойност на изразите чрез наслагване или диференциране: 
„не искат циганската работа, не искат да са общи работници”, „да свържем идеята за 
добро образование и култура с идеята за социализъм”, „плюс представители на нова-
та културна класа”, „плюс турските султани”. На няколко места в текста се употребя-
ват и форми на обобщителното местоимение всеки, което още веднъж генерализира 
проблема с мързела и ниското ниво на образование в цялата страна („всеки се прави 
на висшист”, „Всички пишат така.”, „Всеки гледа да вземе парите и да бяга от час.”, 
„Всеки, който иска образование, праща детето си извън страната.”). Карбовски опре-
деля евентуалното последвало бъдеще като „Дикенсови времена” – времена на труд-
ности, бедност и мизерия, каквато е действителността в произведенията на Чарлз 
Дикенс. 

Статията завършва с ясно изразена ирония. Населението на България е условно 
разделено на няколко нисши класи – общи работници, зидаро-мазачи, домакини и 
проститутки. Изключение правят 5-те процента „олигархия плюс представители на 
новата културна класа – участници във весели танцувални предавания”. Тази образ-
ност градира в хиперболата, че дори най-големите врагове на българския народ в 
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исторически план, а именно Василий Българоубиец и турските султани, не са мечтали 
за подобна гледка. 

Когато разглеждаме текста на морфологично равнище, в него откриваме някол-
ко особености – употребата на транспозиции и на преизказни форми. Транспозициите 
се различават по вид, съобразно морфологичните категории лице, число, време и 
залог. Тези по число са 3 л. ед. ч. вместо 3 л. мн. ч. („Днешната пенсионерка се 
назландисва нещо.”, „Днешният 20-годишен студент... е човек, който не може да 
пише без правописни грешки.”, „Българското училище създава само пороци в малки-
те детски глави.”), както и 3 л. мн.ч. вместо 3 л. ед.ч. („българите са измислили”). 
Транспозициите по лице са 2 л. мн.ч. вместо 3 л. мн.ч. и 2 л. ед. ч. вместо 3 л. ед. ч. 
или мн. ч. („Продължавайте да вярвате в това, докато миете...”, „когато вие бя-
гахте”, „Е, постигнахте го.”, „Сами си го направихте.”; „да учиш висше днес е на-
чин просто да отидеш на една дълга екскурзия в София”). Посочените транспозиции 
имат обобщаващо значение, но чрез тях авторът провокира читателя към лична 
позиция спрямо разглеждания проблем, тъй като той засяга бъдещето на българския 
народ. 

Срещат се още транспозиции по залог – употребява се страдателен вместо 
деятелен залог („географията се учи вече само на едно място”, „Тази им заблуда се 
разрушава само за няколко години.”). На преден план се изтъква пасивността на 
лицата, за които се говори. Създава се усещане за застой, напълно в унисон с повсе-
местния мързел и липса на стремеж към добро образование. В текста откриваме и 
транспозиции по време – сегашно вместо минало свършено време („Един мой студент 
ми написа писмо...”, „Друга стажантка по журналистика описва...”; „Една позната... 
вчера отписа сина и дъщеря си от училище.”, „Децата са в гимназия.”), както и 
сегашно вместо бъдеще време („Момчетата ще крадат... Момичетата имат други, 
макар и нетрайни активи.”) Още веднъж проличава, че зародишът на представения 
проблем се отнася до настоящето и то не като единичен случай, а по-скоро тенденция. 
Необходимо е да бъдат предприети строги мерки в най-скоро време. 

В текста виждаме и употреба на преизказна форма вместо изявителна („И това 
нямаше да е страшно, ако не беше мързелът, за който ни казват, че бил средиземно-
морски.”). Чрез нея се засилва усещането, че информацията не е особено достоверна. 

Друг вид морфологична особеност е използването на повелително наклонение: 
„Продължавайте да вярвате в това...”, „Излъжи системата – изкарай оценки, но не 
си напъвай ума.”, „Като не уважавате училището – постройте нови затвори.”. 
Този начин на изразяване е изключително провокативен, но и личен поради формата 
на глаголите – 2 л. ед. и мн.ч. 

При анализа на статията на синтактично равнище прави впечатление употреба-
та на именното изречение „Чудесна новина за хора с възможности у нас.”, което 
засилва емоционалното въздействие и ироничния привкус. Строежът на някои изрече-
ния е усложнен – срещат се обособени части: „Днешният 20-годишен студент, израс-
нал след началото на прехода, е човек, който не може да пише без правописни греш-
ки.”, „За това не е мечтал дори Василий Българоубиец плюс турските султани, взети 
заедно.”.  

Единственото въпросително изречение в текста гласи: „Какво ще стане 
утре?”. Авторовият оценъчен отговор ни довежда до ясен паралел между настояще и 
бъдеще, изразен чрез антонимите днес-утре: „Днес циганите казват...”, „Утре полови-
ната българи...”; „Ако днес 18-годишните...”, „Утре ще настъпят...”; „Понеже не мо-
жем да подготвим...днес, нека подготвим за в бъдеще”. Характерни за статията са и 
кратките, но експресивни и емоционално наситени изречения: „Е, постигнахте го.”, 
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„Всички пишат така.”, „Добре дошли в бъдещето.”, „И някой ще им бъде длъжен.”, 
„Но това ще се случи.”, „Сами си го направихте.” 

Лингвостилистичният анализ на статията „Училище на греха” още веднъж 
затвърждава мнението, че Мартин Карбовски е автор със специфичен и запомнящ се 
стил. Неговият дързък подход към текста, езиково богатство, експресивност и ясна до 
крайност позиция по актуалните обществени проблеми не само го открояват сред бъл-
гарските публицисти, но и провокират към промяна – към високо образовани млади 
писатели, които биха възприели неговия стил на изразяване, и към интелигентни чи-
татели, способни да разберат и оценят неговото словесно творчество. 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 
УЧИЛИЩЕ НА ГРЕХА. 

ДАСКАЛОТО И УЛИЦАТА ПРОПОВЯДВАТ, 
ЧЕ С МЪРЗЕЛ И АГРЕСИЯ ЩЕ УСПЕЕШ 

 
 
Мартин Карбовски 
 
Ако имаше поне един ясновидец в България, вчера сирените щяха да вият не за 

проба, а за това, което се случва в училището.  
Това, което се случва с децата – колкото и малко да останаха. Половината от 

българчетата стават само за общи работници. Чудесна новина за хората с възможнос-
ти у нас. Сега е трудно да се намерят именно общи работници и всеки се прави на 
висшист, даже иска и заплата от 1000 лева. А дечицата ни не могат да четат, трудно 
смятат, историята им е чужда, география се учи вече само на едно място – в Немската 
гимназия. Според изследването на Организацията за икономическо сътрудничество 
учениците не могат да извличат информация от текст. Сиреч – и вестник не могат да 
четат. Колко яко – утре за чистачка в моя вход ще се борят поне три млади жени. 
Днешната пенсионерка се назландисва нещо. 

Това е феноменално откритие и уникален процес. Днешният 20-годишен сту-
дент, израснал след началото на прехода, е човек, който не може да пише без право-
писни грешки. Един мой студент ми написа писмо, в което казваше, че не може да 
живее "в тази пумия". Друга стажантка по журналистика описва "снушението" си като 
представя това за разказ за публикуване. Вместо те да се срамуват, на редакциите им е 
неудобно да им направят забележка. Това е повсеместно.   

Висшите училища се молят студентите да се записват в тях. 
В голяма степен да учиш висше днес е начин просто да отидеш на една дълга 

екскурзия в София, предимно на издръжка на родителите. Днес има такава песен, 
детска – "ако ме видиш само по кожа, /ще поискаш по гръб да те сложа/ ако ме видиш 
само по кожа / ще поискаш брак да ти предложа". 

Това е резултатът от бодряшкото постсоциалистическо културно звучене. На-
скоро се оказа, че българите са измислили и мобилния телефон. Продължавайте да 
вярвате в това, докато миете чиниите на модерния свят и вършите общата работа на 
забогатели нечестно – по времето, когато вие бягахте от училище. Това е и част от 
културната политика на соцшоумените – хората, които доскоро бяха на власт и искаха 
след тях да няма култура. Е, постигнахте го. 
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Нещо се случва. Малките сладки първолаци отиват на школото със старата 
идея – да пораснат, да могат да четат и пишат, да станат хора. Тази им заблуда се раз-
рушава само за няколко години. Вижте ги в четвърти клас – те са горещи привърже-
ници на всички грехове, от лошата храна до секса и наркотиците. И това нямаше да е 
страшно, ако не беше мързелът, за който ни казват, че бил средиземноморски. Даска-
лото и улицата им показват нещо грандиозно – няма смисъл да се стараеш. Излъжи 
системата – изкарай оценки, но не си напъвай ума. Освен това – утре няма да има кой 
да ти се смее, че пишеш с правописни грешки. Всички пишат така. Момчетата ще кра-
дат и ще продават наркотици. Момичетата имат други, макар и нетрайни активи. 

Това ще се промени в деня, когато на лошо образованите им стане ясно, че или 
ще са бедни, или ще са в затвора. Днес всички деца вярват, че няма да останат бедни, 
ако са лоши. Ако са жестоки – ще пробият в живота. Добре дошли в бъдещето.   

Една позната, родена през 1970 г., вчера отписа сина и дъщеря си от училище. 
Децата са в гимназия. Българското училище създава само пороци в малките детски 
глави. На пръсти се броят даскалите, на които им личи, че искат да преподават. Всеки 
гледа да вземе парите и да бяга от час. Във вузовете цената е изпята – "изпит в УНСС – 
двеста лева и едно прасе". Оцеляващите родители и оцеляващите учители правят от 
децата си полуграмотни свои екзекутори. 

Всеки, който иска образование, праща детето си извън страната. Това е краят 
на една мечта – идва бананизацията и профанизацията.  Какво ще стане утре? Маса 
безработни, които ще чакат държавата да ги "оправя". Това пък е циганизация на 
проблема. Днес циганите казват – няма работа за нас. Утре половината българи ще 
мислят по същия начин. И някой ще им бъде длъжен. 

Нуждаем се от крути мерки. Ако днес 18-годишните стават само за общи работ-
ници, те едва ли ще могат да променят съдбата си тепърва. 

Утре ще настъпят Дикенсови времена. Хиляди неграмотни ще търсят правото 
си на достоен живот и няма да го получат, което ще ги лумпенизира още повече. 
Понеже не можем да подготвим за тях добро училище днес, нека подготвим за в бъде-
ще жестоки закони за тези, които от глад ще тръгнат да крадат. Страната ни трябва да 
премине през катарзис – българите не искат циганската работа, не искат да са общи 
работници. Но това ще се случи. Сами си го направихте. И това щеше да е нормален 
процес, ако у нас бандитизмът не беше алтернатива на неграмотността. Като не ува-
жавате училището – постройте нови затвори. 

Това е краят на патетиката и резултатът да свържем идеята за добро образо-
вание и култура с идеята за социализъм. Нация от 50% общи работници, 25% зидаро-
мазачи, 20% домакини и проститутки и 5% олигархия плюс представители на новата 
културна класа – участници във весели танцувални предавания. За това не е мечтал 
дори Василий Българоубиец плюс турските султани, взети заедно.  

 
 (в. „Стандарт”, 02.10.2009 г.) 
 
 
 
 

Научен консултант: доц. д-р Веселина Ватева 
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IMPROVING MANAGEMENT OF ENTERPRISES THROUGH 
ONLINE SYSTEMS AND TOOLS FOR EFFECTIVE DECISION 

MAKING 
 

Tsvetelin Panchev Delchev 
 
Abstract: Management decisions are taken hourly at each analysis of economic processes in 
enterprises. Identifying the most appropriate alternatives for efficiency is essential in 
finding the most effective ways to lead. Тхе аbility of information technology to be rapidly 
converted into a powerful tool, managing and multiplying human capabilities is a key 
element in effective decision making. 
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Зад всекидневните решения стои едно от най-сложните неща във Вселената – 
човешкият ум. Хората биват наемани именно заради умствените си способности и 
ефективното им използване. Вземането на ефективни решения се основава на после-
дователността от  определяне на целта, събиране на необходима информация, генери-
ране на възможни избори, решение и внедряване на решението. 

Вземането на решения е от съществена значимост за ефективността на бизнес 
организациите. Всяко решение в бизнес среда влияе върху околните конкурентни ор-
ганизации и обратно – всяко тяхно решение влияе върху собствената компания. Реше-
ния се вземат и действия се предприемат на всяка крачка при анализа на бизнеса и не-
говите икономически измерения. Прозренията се „приземяват” и се превръщат в зада-
чи и работни ангажименти. На всяка крачка от анализа трябва да има измерими 
резултати. 

Необходимо е да се вземат решения за приоритетите, иначе няма да бъде свър-
шено нищо. С решенията бизнеса изразява оценката си за всичко, което знае за себе 
си и за икономическите си характеристики, за силата и слабостите си, за възмож-
ностите и нуждите си. Решенията, базирани на знания могат да донесат дългосрочни 
приходи за компаниите. 

Всички значими ефективни решения се вземат от екипни обсъждания и идеи, 
които могат да се осъществят в онлайн среда. Чрез социалните мрежи клиентите по-
лучават предимствата и недостатъците в Интернет. Социалните мрежи са средство на 
компаниите, с което се измерва лесно полезността от взетите решения. Ако компа-
нията не може да измерва социалните мрежи то може да бъде изместена от пазара. 
Получената информация от Интернет се ползва за това, което се произвежда. Ползва-
нето на социалните мрежи е вече практика, а професионалните групи в мрежите са 
изключително полезен инструмент при избиране на подходящо развитие. Причина за 
това е сборът от мнения по съществени организационни въпроси и проблеми. Поради 
постоянно подобряващите се технологични нововъведения полезността от подобни 
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мрежи за отделния човек се увеличава. С помощта на социалните медии става 
възможно изграждането на правилни модели за поведение в една и съща ситуация. За 
някои компании губенето на време при изграждането на решения може да бъде фатал-
но. В днешните условия на конкуренция е необходимо да са налични бързи и ефек-
тивни действия. Чрез онлайн социалните мрежи служителите могат по-бързо заедно 
да достигнат до правилни решения. Цялата комуникация между работещите може да 
бъде видима и по този начин полезната информация за мениджмънта може да бъде 
ползвана и занапред. Възможно е и задаването на нови условия за съществуващ проб-
лем и дискусия за неговото решаване с нови резултати. С наличието на подобни ра-
ботни групи намирането на правилният отговор е по-бързо и лесно – при задаване на 
въпрос групата веднага предоставя своите отговори. Полезна е и възможността за не-
прекъснато следене на различни екипи при реализиране на проекти. Развитието на ед-
на организация обикновено се забавя при избиране на лоши решения. Повечето от 
тези лоши решения се получават заради липса на знания в някоя област или липса на 
експертно мнение. Със социалните онлайн мрежи вече е възможно контакт не само с 
групи експерти, но и с цели организации, които да споделят своят полезен опит. На-
пример при обмисляне закупуването на нова техника може да се поиска отговор от 
партньори, които вече ползват същата марка техника. Фирмите доста често не осъ-
ществяват ефективни решения просто защото не знаят за наличните възможности. Со-
циалните мрежи предоставят поле за следене на тематични канали, в които често се 
публикуват най-различни казуси и наличните за тях решения. Лесно може да се създа-
де подобен тематичен канал, в който да се стартира наличният проблем и не след 
дълго да се получат най-различни отговори от различни експерти в областта. Благода-
рение именно на социалните онлайн мрежи компаниите имат възможност да комуни-
кират директно с потребителите и изследват техните желания и търсения. Точно това 
може да се ползва за създаване на ефективни сценарии за развитие на бъдещи продук-
ти и услуги. От съществено значение е конкретизирането на проблема при поставяне-
то му в социалните мрежи. Това спомага за по-бързото ориентиране на онлайн групи-
те от експерти или потребители и получаването на по-адекватни отговори. Все по-чес-
та практика става изследването на кандидатите за работно място с помощта на со-
циалните мрежи. Вземането на решение относно да бъде или да не бъде наето дадено 
лице на работа в компанията се базира на начините му за онлайн комуникация и 
видовете интереси и съобщения в Интернет. Социалните мрежи могат да бъдат източ-
ник и за литература, видео и снимков материал по даден въпрос, които могат да бъдат 
полезни в ефективният бизнес живот.  За да бъдат ефективни решенията в информа-
ционните технологии е необходимо коректно да се определи правилният избор, който 
предстои да се направи, както и целите, които ще бъдат достигнати. 

Облачни технологии за постигане на високи бизнес цели вече се ползват от по-
стоянно растящ брой мениджъри, търговци и потребители. Автоматизираните алго-
ритми и системи позволяват по-бърз анализ и оценка при вземане на решения. Поня-
кога при осъществяване на най-ефективен избор се ползват цели центрове с данни ин-
формация и технологии, а не отделни хора със събрани папки или листи. Някои ор-
ганизации вече се възползват и от данни, събирани от сензори, разположени върху са-
мите продукти и изпращани до облака. При използване на облачни технологии за взе-
мане на ефективни решения се постигат някои основни цели на организацията, а 
именно по-бързо осъществяване на бизнес процеси, по-малки рискове при използване 
на иновационни бизнес идеи, достъп до информация от всяка точка на света и по-ин-
телигентно изразходване на ресурси за информационни технологии. Достъпа до обла-
ка може да се осъществи с компютър, таблет или смартфон. Комбинацията от органи-
зирани компютърни ресурси и доставянето до всяко виртуално свързано устройство 
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предоставя възможност за реално времеви анализи и моделиране на различни сеце-
нарии. Създаването на нови бизнес процеси изисква време, с което не разполагат 
всички компании. Изграждането на системи за анализ и оценка на рискови дейности в 
облачна платформа отнема значително по-малко време. Бизнесът печели от спесте-
ното време и получаването на информация на мига. Иновациите и новите идеи са жиз-
неноважният поток на всяка организация. Ако не се измислят нови начини за задово-
ляване нуждите на потребители и служители, то конкурентни компании ще имат вече 
тези решения. Но иновациите са рисковано нещо и много често носят повече загуби 
отколкото приходи. Колкото повече се разходва за нови идеи толкова рисковете са по-
големи. Изборът на облачни технологии за осъществяване на иновационни дейности 
спестява от разходите за нов софтуер и хардуер за компаниите. Този факт е подпомог-
нат от условията на тези технологии за плащане само при времето за ползване. Освен 
това намаляването на разходите за иновационни рискове дава възможност за ползване 
на нови тестове за управление на същата иновационна бизнес идея. Глобализацията 
отдавна не е нещо абстрактно, а е определящ факт със световен обхват. Нуждата от 
външни експерти не е новост и когато фирмената информация е достъпна от всяка 
точка на планетата тези експерти могат да предоставят своите решения и консулта-
ции. Облачните информационни технологии позволяват и на малките компании да 
мечтаят глобално. Технологиите на облака са актуални и всеки мениджър, който же-
лае да направи своите решения ефективни трябва да се възползва от тях. С облачните 
технологии ИТ мениджърите ще могат да елиминират разходите за инвестиции, под-
дръжка, лицензиране, тренинги и други. Вземането на решения може да бъде по-раз-
бираемо ако проблемите бъдат разгледани по логически път. Събирането на възможно 
най-много информация по електронен път може да е от съществена важност при от-
криването на подходящи решения. След като бъдат взети решения е необходимо те да 
бъдат наблюдавани за да се следят резултатите и при необходимост да се направят 
промени. 

Българският бизнес бе доста активен при внедряване на информационни техно-
логии. В днешната конкурентна бизнес среда ключов момент за всяка организация е 
достъпът до информация. Ако организацията не разполага с необходимият ефективен 
механизъм, който да предоставя на мениджмънта информация в подходящото време, 
то шансовете за правилно решения са по-малки. Много български компании въведоха 
софтуер за управление на бизнеса. Българският бизнес осъзнава ползите. Пазарът за 
управленски софтуер бележи ръст през 2009 г. Причината за интереса към този вид 
софтуер е, че той отговаря на много от въпросите на мениджърите. Съответно, те по-
магат за вземането на навременни и добре информирани решения във всекидневието 
и бизнеса и в крайна сметка допринасят за увеличаване ефективността на бизнес про-
цесите и за откриването на нови източници на растеж. Някои от основните ИТ систе-
ми за бизнеса са ERP, PDM и Business intelligence. ERP – софтуер, който интегрира 
всички процеси за бизнеса (производство, продажби, маркетинг, планиране, проследя-
ване, обслужване, финанси и човешки ресурси). ERP често съдържа и Decision Support 
системи за подпомагане избора на подходящи решения. Повечето бизнес мениджъри 
притежават различни други софтуерни продукти за финансови анализи и управление 
на продуктите, но всички те отнемат прекалено много време и е необходимо използ-
ването на ERP софтуер. С имплементирането на ERP системи организацията ще може 
да работи като едно цяло и ще комбинира информация от различни отдели. Когато 
информацията е точна, свързана и навременна може да отнеме много време до дости-
гането й до подходящият управител. Точно тук е и силата на този вид електронни 
системи – интегриране и автоматизация и точно затова ще помогне при вземане на от-
лични решения за бизнеса. От съществена важност е да се знае какво става с бизнеса 
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не миналата година или седмица, а сега, на момента. ERP използва обща база данни. 
Това гарантира минимални разходи за поддръжка, актуализация, надеждност на ин-
формацията. В крайна сметка ERP представлява солидна база за вземане на решения. 
При наличието на такава система мениджърът винаги знае какво се случва. Поради 
намалената цена и повишеното търсене системите са вече достъпни и за малките и 
средни по големина предприятия. PDM софтуерът служи за управление данните за 
продуктите. Софтуерни инструменти, които контролират създаването, актуализиране-
то, архивирането и публикуването на продуктова информация. Данните може да съ-
държат чертежи и CAD. Системите могат да бъдат достъпни от всички служители на 
компания или организация, което е изключително важно при необходимост от групо-
ви оценки и анализи. Без PDM при работа по проект е трудно да се знае какво реално 
става с дейностите. Някои хора от екипа просто не споделят постиженията и недоста-
тъците си. Други биха споделили, но те не са запознати с това, което ви интересува 
най-много. PDM софтуерът снабдява с информация за статуса на проекта и предоста-
вя доклади за случващото се. С информацията от системата могат да се вземат пра-
вилните и ефективни решения. Благодарение на работният цикъл на PDM системите и 
служители и партньори могат да споделят мнения за развитието на продукта или изде-
лието на компанията. Освен мениджърите с помощта на PDM работят по-ефективно 
инженери, продавачи и екипи по контрол на качеството. Ползите за компанията: на-
маляване времевия цикъл, намаляване грешки при изработка, оптимизация на опера-
тивните ресурси, организиране на екипи в глобален мащаб, осигуряване на по-добра 
видимост на процесите, повишаване на качеството, информация за стартиране на про-
дукт и подобряване екипната работа. С PDM компаниите подобряват способността си 
бързо да реагират на пазарните изисквания. За много от компаниите новите техноло-
гии носят само главоболия и допълнителни проблеми на отговорните за вземане на 
решения мениджъри. Някои от компаниите обаче успяват да предоставят адекватно 
представени данни. Тези компании използват Business intelligence софтуер. Интели-
гентно управление включва системи от датчици, информационни приложения и оси-
гурена свързаност между тях за регистрация и обработка на данни. Business 
intelligence служи за съхраняване, анализиране и предоставяне на информация, която 
помага на корпоративните потребители да вземат по-добри решения. Ролята на BI е да 
показват какво значат събраните данни, да анализират тенденции. Могат да се ползват 
и за анализи като „какво ще стане, ако...”. По този начин компанията може да разиг-
рае различни варианти и да прецени баланса между ползи и разходи ако да речем на-
мали цената на определен продукт. Системите организират и подпомагат дейностите 
при създаване на бизнес планове. BI спестяват време като помагат на мениджърите да 
разбират морето от информация. Този вид информационни технологии притежават 
три основни инструмента – доклади, работни дъски и анализи. Редовните доклади 
имат за цел да предоставят в нормален вид извършваните дейности и резултати. Те 
могат да се получат автоматично при зададени времеви графици или при желание от 
страна на мениджмънта. Работните дъски съдържат информация за компанията, срав-
нителни презентации и индикатори за изпълнението. Тези работни дъски представят 
данните чрез статични и интерактивни скали и чертежи, с които се опростява сложна-
та комуникация между различни тематични области. Работните дъски имат възмож-
ност да бъдат променяни по всяко време. Индикаторите за изпълнение са зоните, към 
които са насочени целите на бизнеса. Най-комплексната функция на Business 
intelligence системите са анализите. Те се извършват чрез сложни алгоритмични про-
цеси. Анализите могат да представят само съществената информация без да ангажи-
рат с по-малките резултати и опции. При избора на този вид системи за управление е 
важно да се подчертаят и основните причини за използването им, а именно наличие 
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на достатъчно и селектирана информация за вземане на ефективни решения, инфор-
мацията може лесно да се анализира и докладите са представени в достатъчно разби-
раема форма. BI системите осигуряват по-голяма ефективност не само за бизнес нуж-
дите на компаниите, но и за отделите по информационни технологии. От гледна точка 
на информационните технологии – служителите не е необходимо да създават по-раз-
бираеми отчети и доклади, а от гледна точка на бизнеса – служителите използват по-
малко време за анализ на данните и подготовка на отчети за управлението. Информа-
цията може да бъде достъпна за компютри и смартфони. Чрез BI системите компа-
ниите могат много по-лесно да разчетат нуждите на клиентите си. Липсата на адекват-
ни решения води до намалена продуктивност, забавяне на важни решения, намалена 
увереност вътре в организацията. Решенията трябва да бъдат измервани. Ако не могат 
да бъдат измерени предварително не е възможно да се разграничат добрите от лошите 
решения. Важно е да могат да се измерят последиците от решенията във финансовите 
отчети. Най-добри индикатори при финансовите отчети са EVA, EBITDA и NOPAT. 
Финансовото въздействие на решенията трябва да бъде измеримо възможно най-рано. 
Пресмятането на най-добрите решения не трябва да трае години или месеци, а ми-
нути. Решенията от всички отдели на компанията трябва да бъдат измерими. Има са-
мо един вариант управленските решения да бъдат близо до точната наука – използва-
нето на информационни системи. 

Ефективният мениджмънт започва с ефективно вземане на решения относно 
това какво организацията трябва или не трябва да прави и в каква бизнес посока да се 
движи. Пазарната среда става все по-сложна и вземането на ефективни решения е раз-
ликата между успешния и губещ бизнес. Предприятията са принудени да се нагласят 
спрямо пазарните условия и технологични новости. Бизнесите трябва да установят 
дали взетите решения са най-подходящи и ако не са да бъдат прекратени. Начините за 
откриване на лоши решения включват обръщане достатъчно внимание на всеки проб-
лем, отделяне на необходимото време за решаването на проблемите и установяване на 
критерии за оценяване най-подходящите решения. Откриването на нови възможности 
и установяване на посока за бъдещо развитие е ключово качество за управлението на 
компании и организации. Конкурентно предимство пред останалите получават онези, 
които най-рано разбират настъпващите промени и най-бързо печелят от тях. Качест-
вото на предварителната оценка е в ядрото на ефективните решения. Бъдещето на ин-
дустрията утре е там, където са правилните решения днес. Никой не може да предви-
ди бъдещето с точност. Въпреки това съществуват инструменти и системи, които да 
помагат на мениджърите в желанието им да разработват възможности и минимизират 
риска. Ще се създават все по-интелигентни производства, създаващи се с все по-
малко ресурси. Технологиите влияят пряко върху работата и организацията. И това 
ще продължи. 
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Abstract: In this paper the structure(design) and base work of fuel cells are described. It 
includes type of fuel cells, their advantages and disadvantages. The voltage of PEMEC 
(Polymer electrolyte membrane) cell is investigated.   
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I. Въведение 

 

 Горивната клетка (горивният елемент) представлява електрохимично устрой-
ство, което преобразува химическата енергия на окисляването на дадено гориво в 
електрическа енергия. Устройството на горивните елементи е подобно на това на гал-
ваничните елементи, като основната разлика е в принципа им на действие. При горив-
ната клетка се използват сравнително стабилни електроди, служещи като катализатор 
на реакция, при която се получават електрическа енергия и топлина. Докато обикно-
вената акумулаторна батерия се зарежда с електрическа енергия, променяща компо-
нентите ù, при горивната клетка е налице изчерпване на горивото. Единственият на-
чин за презареждане на горивната клетка е повторното й зареждане с гориво от типа, 
който тя използва. Като анодно активно вещество най-често се използва водород, но е 
възможно използването и на вещества като метанол, пропан и др. 

 

Първата действаща горивна клетка от 
1843 г.– лабораторията на William Grove. При 
създаването ù той използва материали, подобни 
на тези в съвременните батерии с фосфорна ки-
селина. През 1955 г. като химик, работещ за 
General Electric, той подобрява първоначалния 
дизайн, използвайки електролит като специална 
йонообменна мембрана.  
  
 Три години по-късно друг учен от General 
Electric, Leonard Niedrach, открива начин да по-
крие мембраната с тънък слой платина и така тя 
да действа като катализатор за нужните реак-
ции. Тази клетка става известна като горивна 
клетка „Grove-Niedrach”. 
  

Първото комерсиално производство на горивни елементи е в сътрудничеството 
на General Electric и NASA и авиационния гигант McDonnell Aircraft по проекта 
Джемини. През 1959 г. английският инженер Francis T. Bacon създава стационарна 
горивна клетка с мощност 5 кW, като по-късно я прилага успешно като захранване на 

  

Фиг. 1. Горивна клетка на 
William Robert Grove (1839 г.) 
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заваръчен апарат. Същата година, екип воден от Harry Ihrig, разработва трактор, 
захранван с 15 кW горивна клетка, който е демонстриран на технически изложения в 
САЩ. Една година по-късно Pratt&Whitney лицензират патента на Bacon за употреба 
в космическата програма на САЩ за доставка на електричество и питейна вода, т.к. 
водородът и кислородът са лесно достъпни от резервоарите на космическия кораб. По 
време на работа по програмата «Буран» в бившия СССР са монтирани горивни еле-
менти с мощност 10 кW. През 1991 г. първата водородна горивна клетка е монтирана 
успешно в автомобил от Roger Billings. 
  

II. Устройство и принцип на действие на горивната клетка 
 Конструктивно горивните клетки (ГК) се състоят от два електрода разделени от 
електролит. Той може да бъде течен или твърд. Като твърд електролит най-често се 
използва специална йонообменна мембрана, притежаваща способността да пропуска 
протони в една посока. При водородната горивна клетка в анода постъпва водород, 

изпълняващ ролята на гориво, а на катода – 
кислород или най-често въздух (Фиг. 2). 
Подпомогнат от катализатор, молекуляр-
ният водород първоначално се дисоциира 
върху електродната повърхност на два во-
дородни атома. Отдавайки електрон, водо-
родните атоми се окисляват до водородни 
катиони (протони). За да достигнат до ка-
тода получените електрони и протони из-
минават различен път. Протоните преми-
нават през мембраната, а електроните се 
улавят от външната верига на клетката. От 
страната на катодa – катализатор, прото-
ните заедно с част от електроните и 

кислорода формират отпадния продукт (водна пара или чиста вода). 
  

 Реакциите, които протичат в горивната клетка са следните: 
    на анода – Н2 → 2Н+ + 2е-; 
 на катода – 2е- + 2Н+ + 0,5О2 → Н2О; 
 общо за клетката – Н2 + 0,5О2 → Н2О. 

 
III. Видове горивни клетки (ГК)  
3.1.  Алкални горивни клетки  
(AFC – Alkaline fuel cell) 

  

Това са едни от най-старите типове 
клетки. Използва се скъп платинов катали-
затор, поради което те са много чувствител-
ни към замърсявания, изискват чист сгъс-
тен кислород и водород. Обикновено като 
електролит се иползва воден разтвор на ка-
лиева основа (КОН). Работната им ефектив-
ност е около 60%, а работната температура 
е 50÷200°C, нормалната им работа се нару-
шава дори при наличие на малко количест-
во на СО2 във въздуха. 

 
 

Фиг. 2. Принципна схема  
на горивна клетка

 
Фиг. 3. Алкална горивна клетка (AFC) 
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3.2. Фосфорно-киселинна горивна клетка (PAFC - Phosphoric acid fuel cell) 
 Електролитът в тези клетки е фос-
форна киселина. Узползват се за стацио-
нарни генератори в частни болници, хоте-
ли, офис сгради и др. Произвеждат елек-
тричество с ефективност от 36 до 42%, а 
при използване на произвежданата топлина 
ефективността им достига до 85%. Работят 
в интервал 160÷220 °C, така че е необходи-
мо по-дълго да се загряват. Мощността им 
е нормално е до 200 kW. Понасят концент-
рации от СО до около 1,5%, което разши-
рява възможността на използваните горива 
като Н2 (водород), СН4 (метан), СН3ОН 
(метанол), С3Н8 (пропан). Недостатъците 
са: използване на скъпи платинови 
катализатори, генериране на ниска токова 
плътност и големи размери и тегло. 

 
 

3.3. Горивна клетка с протонно-обменна мембрана  
(PEMFC – Polymer electrolyte membrane fuel cell) 
 

При тази ГК се използва протонно-обменна мембрана, импрегнирана от двете 
страни с метални частици, най-често от платина. Мембраната разделя анода и катода 
и пропуска само протоните, които достигнат катода. Електроните са принудени да 

преминат по външната 
електрическа верига, до-
ставяйки енергия. На ка-
тализатора на катода мо-
лекулите кислород реа-
гират с електроните 
(«пропътували» по 
външната верига) и про-
тоните (дифундирали 
през мембраната), за да 
образуват вода, при 
което се отделя топлина. 
В този случай единст-
веният отпадъчен про-
дукт е водна пара, т.е. 
вода. Използваният 
електролит е твърд огра-
ничен полимер, което 
намалява корозията и 
проблемите при произ-

водството им. Имат същият недостатък, както AFC – чувствителни са към чистотата 
на горивото. Работят при сравнително ниски температури, около 80оС. Бързо достигат 
максималната си работна мощност и генерират ток с голяма плътност. Това ги прави 
приложими в превозните средства, мобилните телефони и преносими компютри. Най-
често изходната мощност варира в границите от 3÷250 kW. Имат ефективност при 
производство на електроенергия 25÷40%. 

 
Фиг. 4. Фосфорно-киселинна  
горивна клетка (PAFC) 

Фиг. 5. Горивна клетка с протонно-обменна мембрана 
(PEMFC) 
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3.4. ГК със стопен карбонат (MCFC - Molten carbonate fuel cell) 
 Тези клетки са подходящи за различни по мощност стационарни генератори. 
Като електролит се ползват стопени соли (най-често Na2CO3 и MgCO3). Работната им 

ефективност е в границите на 45÷55%, а 
работната им температура – 600÷650 °C. 
Освен електроенергия, MCFC произ-
веждат и водна пара, която може да се 
използва за получаване на допълнител-
на енергия, при което ефективността им 
нараства до 85%. Могат да достигнат 
мощности от 250kW до 10MW, като са 
разработени и проекти за мощности до 
100MW. В този тип ГК могат да се 
използват никелови катализатори, които 
са по-евтини в сравнение с платинови-
те. Сравнително високата работна тем-
пература обаче ограничава както тяхна-
та безопасност, така и вида на използва-
ните конструктивни материали. MCFC 
не са податливи на въглероден оксид и 
диоксид, което ги прави по-привлека-
телни за зареждане с различни горива 

като природен газ, пропан и газове, произведени от въглища. Основният недостатък 
на съвременната технология на MCFC е трайността им. Високите температури в тези 
клетки ускоряват корозията и намаляват живота на елементите ù. 

 
3.5. Горивна клетка с твърд оксид (SOFC - Solid oxide fuel cell) 

  

Това са най-ефективните и най-перспективните от всички изброени до тук ГК 
(Фиг. 7). Най-подходящи са за стационарни генератори за осигуряване на електри-

чество за промишлени и битови нуж-
ди. Като електролит се използват кера-
мични материали, имащи в структура-
та си циркониев оксид в смес с малко 
количество итрий. Тези ГК работят 
при много високи температури 
(1000°C), което позволява употребата 
на различни въглеводороди като гори-
во и работа в режим на когенерация. 
Това означава, че получената при ра-
ботата им прегрята пара може да се из-
ползва за задвижване на електрически 
микротурбини, където се генерира до-
пълнително количество електроенер-
гия. Както и MCFC, те не съдържат 
платина, една от най-скъпите съставни 

части на ниско и средно - температурните ГК. Ефективността на SOFC за получаване 
на електроенергия е около 50÷60%, а при използване на отделената топлина може да 
надвиши 80÷85%. SOFC са устойчиви на сяра и СО, което позволява да се използват 
газове, произведени от въглища. Изходната им мощност 100÷200 kW. Високата работ-

 
Фиг. 6. Горивна клетка със стопен 

карбонат (MCFC) 

 
Фиг. 7. Горивна клетка с твърд оксид (SOFC) 
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на температура води до бавно протичане на пусковия процес, изисква добра изолация 
за задържане на топлината и използването на температурно устойчиви материали.  
 Сега се търсят възможности за понижаване на работната температура, с което 
да се увеличи трайността и намалят разходите за производство на този тип горивни 
клетки. Несъмнено това може да намали до известна степен тяхната ефективност, но 
крайният ефект ще бъде положителен. 

 
3.6. ГК с директно използване на метанол (DMFC – Directmethanol fuel cells). 

 Конструктивно тези ГК за аналогични на PEMFC, поради използването като 
електролит на протонно-обменна мембрана. Но тук анодният катализатор извлича во-

дородът от течния метанол и така отпада необходи-
мостта от преобразувател. Реакциите, които проти-
чат са следните: 
 

- на анода: 
СН3ОН + Н2О → 6Н+ + 6е- + СО2 
- на катода: 
1,5О2 + 6Н+ + 6е- → 3Н2О 
- общо за клетката: 
СН3ОН + 1,5О2 → 2Н2О + СО2 
 

Основни предимства – по-лесно съхраняване 
на метанола, не се налага използването на съд за ви-
соко налягане, както е при водородните клетки. Ос-
вен това метанолът е с по-висока енергоносимост за 
единица обем в сравнение с водорода и не е необхо-
димо използването на скъпи и сложни електроди 
като катализатор, както при водородно-кислород-
ните клетки. DMFC са ограничени в мощността, 

която могат да отдават, но могат да съхраняват високо енергийно съдържание в малко 
пространство, т.е. могат да произвеждат малко количество енергия в продължение на 
дълъг период от време. Това и ниската работната температура, която е в границите 
50÷120оС ги прави привлекателни за захранване на портативни електронни уст-
ройства – мобилни телефони, цифрови ка-
мери и преносими компютри. Въпреки по-
сочените предимства приложението на 
DMFC е ограничено поради ниската им 
ефективност – около 40%, както и поради 
това, че метанолът е отровен. Друг се-
риозен недостатък е високата цена на поли-
мерната мембрана в клетката. 

 
3.7. Регенеративни горивни клетки 
(RFC - Reverse fuel cell)   
 

Тези ГК представляват една затворе-
на система. С помощта на електролизатор, 
захранван от слънчевата енергия, водата се 
разлага на водород и кислород, които се по-
дават в горивната клетка, където се генери-
ра електричество, топлина и вода. Получе-
ната вода се връща обратно, за следващо 

Фиг. 8. Горивна клетки 
 с директно използване на 

метанол (DMFC) 

 
Фиг. 9. Регенеративна горивна 

клетка (RFC) 
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разлагане в електролизатора. Така кръгът се затваря. Това е сравнително нова техно-
логия, разработена от НАСА и някои специализирани компании в света. Основен 
проблем е използването на скъпи катализатори и електроенергия, затова усилията са 
насочени към повишаване на ефективността на катализаторите, както и използването 
на по-евтина електроенергия. В тази насока са обнадеждаващи мероприятията свърза-
ни с използване на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) каквито са вятърната и 
слънчевата енергия, енергията на морските вълни и др. 
 
 

IV. Практически опит 
4.1. Опитна постановка 

 

 В комплекта на горивната клетка 
има 2 броя соларни елементи. При из-
ползване само на един соларен елемент 
се получава напрежение, което е недо-
статъчно за извършването на процеса 
електролиза. При дневна светлина в 
помещение изходното напрежение е 
U=0.8V. При пряка слънчева светлина – 
U=1.2V (Фиг.10). За нормалното функ-
циониране на горивната клетка е нужно 
напрежение в границите 1.4 ÷ 2 V. 
 

 
 

 За захранване на горивната клет-
ка е необходимо да се подаде напреже-
ние с параметри от 1.4V до 2V и ток до 
0.5А (Фиг. 11). Използва се захранване 
за мобилен телефон с параметри: изход-
но напрежение: U = 4.9 V, изходен ток: 
I = 0.45 A. Чрез делител на напрежение 
се намалява входния ток до допустимо 
ниво от 1.63V.  
 
 
 Определянето на елементите на 
делителя на напрежение става по след-
ните зависимости: 
 

 

(1)   out in
R3 5.6U U 4.9 1.63V

R1 R2 R3 16.8
= = =

+ +
 

 

(2)   in
in

U 4.9I U 0.292A
R1 R2 R3 16.8

= = =
+ +

 

  
Избират се съпротивления със стойности R1=R2=R3=5.6 Ώ и мощност 5W. При 

опитната постановка се отчита по-ниско напрежение от изчисленото теоретично. Това 
се дължи на загуби във веригата. 

 
Фиг. 10. Измерване на напрежението  

на един брой слънчев панел 

 
Фиг. 11. Схема на захранващия блок 

 на горивната клетка 
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Фиг. 12. Измерване на напрежението на захранващия блок без товар 
 

4.2. Подготовката на горивната клетка 
 Двата цилиндъра се пълнят с дистилирана вода, докато водата прелее от малкия 
цилиндър. Изчаква се около пет минути, за да се намокри мембраната добре и се до-
лива. Слагат се двете тапи, като се внимава да остане колкото се може по-малко 
въздух в цилиндрите. Обръща се клетката, като тапите трябва да са насочени към 
земята. При свързване на горивната клетка със захранващия модул се спазва правило-
то: положителният полюс с аналогичния му и обратно (Фиг. 13,а). След няколко ми-
нути се наблюдава покачване на водата в горните цилиндри. Това се дължи на факта 
че, при получаването на газ в долните камери, той избутва водата в малките цилиндри 
нагоре. В същото време водата играе ролята на тапа и не позволява на газа да излезе 
от цилиндрите (Фиг. 13,б). 

 

Фиг. 13. Свързване на модула към горивния елемент(А).  
Покачване на водата в горните цилиндри (Б) 

  

А.         Б.
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Отчита се се значителна разлика в обема на получения кислород и водород 
(Фиг.14,а), т.к. водната молекула съдържа два атома водород и един атом кислород. 
След около 2 часа 80% от контейнера за водород се е напълнил и е изтласкал водата 
нагоре (Фиг. 14,б).  

 

Фиг. 14. Разлика в количеството газ в двата контейнера (А).  
Изтласкване на водата в горния цилиндър (Б) 

 
4.3. Получено напрежение с и без товар 

 След прекъсване на захранването клетката дава напрежение 1.24V, което по-
степенно спада (Фиг. 15). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Фиг. 15. Измерване на напрежението след изключване на захранващия модул (А). 
Отчитане на спад в напрежението след 5 минути без товар (Б) 
 

 
При включване на товар – лампа, тя 
свети 20 минути при напрежение 0.8V 
(Фиг. 16). 

 
 
 

 
Фиг. 16 

А.      Б.

А. Б.
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Заключение 
 
Представената разработка акцентува на принципа на работа и видовете горивни 

клетки като алтернативен източник на енергия. При проведения експеримент с пред-
варително подготвена опитна постановка се реализира на практика принципа на ра-
бота на горивна клетка с протонно-обменна мембрана. 
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Abstract: The meaning of Facility Management and its necessity in today’s business. The 
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overall performance in the companies’ activities. Development of the Facility Management 
in Bulgaria and the world. 
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I. Увод 
Фасилити мениджмънтът е относително нова бизнес дисциплина, която в све-

товен мащаб започва своето развитие след средата на XX-ти век. Първоначално раз-
витието започва от Съединените Американски Щати с развитието на отворените офис 
площи, разделени само от пластмасови или стъклени витрини – cubiclеs – и навлиза-
нето на персоналните компютри в ежедневната работа на служителите. В началото на 
80-те години на миналия век Европа също осъзнава необходимостта от тази нова биз-
нес област, която да създава стратегии и начини за по-ефективно управление и под-
дръжка на сградния фонд, независимо дали е административен, жилищен или корпо-
ративен.  

Съществена роля в развитието на фасилити мениджмънта изиграват новите 
технологии, които навлизат на ниво строителство, сградни инсталации, софтуерни 
приложения за управление на бизнеса и повишените изисквания на работници и рабо-
тодатели за по-добра среда на работа.  

В България за фасилити мениджмънт започва да се говори, макар и плахо, в 
началото на 21 век. Западните компании, които навлязоха на българския пазар, 
започнаха да налагат своите корпоративни политики по отношение на сградния фонд, 
който наемат или закупуват в страната. Те са първите, които започват да налагат 
фасилити мениджмънт практиките в страната ни. С течение на времето, много българ-
ски компании се насочиха към развитието на тази нова област в сферата на бизнес ус-
лугите, като пренесоха западните практики в страната ни, пречупвайки ги през 
българската реалност.  

Строителният бум в България, започнал в началото на 21 век, също допринася 
много за развитието на бранша. Тези новопостроени офисни, административни, жи-
лищни и корпоративни сгради са катализаторът, който подхрани допълнително бурно-
то развитие. 

 

Един от основните проблеми в областта е фокусирането както от страна на 
собствениците на тези сгради, така и от страна на фасилити мениджмънт компаниите, 
единствено към намаляване на разходите за поддръжката на сградите, а не към въз-
можностите за увеличаване стойността на имотите и добавяне на допълнителна стой-
ност към основната дейност на компаниите. Целта на настоящия доклад е да пред-
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стави основните теоретични постановки и практики по отношение на управлението и 
поддръжката на сградния фонд, различните стратегии за увеличаване на добавената 
стойност посредством професионален фасилити мениджмънт и какви измерители мо-
гат да бъдат използвани.  

 
II. Фасилити Мениджмънт- понятие и обхват 
 

Фасилити мениджмънтът (ФМ) е един от най-новите, ако не и най-новият биз-
нес сектор в България. Европейско ниво, този сектор има много голям потенциал за 
развитие през следващите години. В основата на фасилити мениджмънта е управле-
нието и поддръжката на сградния фонд и сградните инсталации в него. Сградният 
фонд на всяка икономика е огромен – независимо дали става дума за частен, общест-
вен, държавен или корпоративен сграден фонд. Оттук можем да направим извода и 
колко важно е този сграден фонд да се управлява правилно и професионално.  

Многото фалити и просрочени ипотеки в Съединените американски щати 
(САЩ) след Голямата депресия от 1930 г. водят до преосмисляне на стойността и на-
чина на управление на недвижимите имоти. “Голяма част от недвижимите имоти са 
преминали в ръцете на големи корпорации, които осъзнават нуждата от допълнителни 
грижи за сградите Нуждата от нови техники за управление на сградния фонд предиз-
виква появата и развитието на фасилити мениджмънта” [1]. 

Фасилити мениджмънтът възниква в средата на 70-те години на миналия век в 
САЩ, когато две отделни събития подтикват няколко офис мениджъра в Тексас да 
организират среща, на която да обсъдят бързо развиващата се промяна на офис прост-
ранствата. Двете събития са появата на т. нар. “cubicles” – разделени от стъкло или 
плексиглас офис пространства. Другото важно събитие е все по-голямото разпростра-
нение на персоналните компютри в големите корпорации.  

Първият човек, който посочва и описва основата на ФМ, е Дейвид Армстронг, 
един от основателите на първата Национална асоциация за фасилити мениджмънт в 
САЩ, към която по-късно се присъединяват и асоциацията на Канадските офис 
администратори, като по този начин се създава и Международната фасилити 
мениджмънт асоциация – International Facility Management Association. 
(www.ifma.org). Той описва ФМ като „интеграция на хора, процеси и 
места“ (integration of People, Processes and Places). Малко по-късно в дефиницията на 
IFMA към хората, процесите и местата се добавя и четвърто измерение – техноло-
гията. 

Важно е да отбележим, че тук за първи път се споменават и технологиите като 
част от фасилити мениджмънта – неизменима част от нашето ежедневие [2]. 

 
Така дефиницията на IFMA гласи „ФМ е мултидисциплинарна професия, 

която осигурява функционирането на построената среда чрез интеграция на 
хора, процеси, места и технология“. 

 
Както е видно от горното определение, фасилити мениджмънтът е един непре-

къснат процес, който управлява, експлоатира, поддържа самите сгради, всички съоръ-
жения, които са вложени в нея, както и хората, които работят там. Освен това, ФМ се 
занимава и с поддръжката на прилежащите към сградата площи.  

Една интересна интерпретация на дейността фасилити мениджмънт е дадена от 
Питър Барет, според когото ФМ е стратегически интегриран подход за поддържане, 
подобряване и адаптиране на сградите и предоставяне на комплекси услуги на орга-
низацията с цел да се създаде среда, която силно подкрепя основните цели на тази 
организация [3]. 
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В Европа ФМ започва да се развива от началото на 80-те години на 20 век. През 
1984 г. британският архитект сър Франк Дъфи, изготвя изследвания на сградния фонд 
във Великобритания, които са наречени ORBIT I&II.  

Първата ФМ асоциация се заражда през 1985 г. като клон на IFMA. Европей-
ската ФМ асоциация се създава през 1993 г., когато три национални асоциации – тези 
на Великобритания, Холандия и Дания решават да създадат Европейска ФМ мрежа. 
През годините Европейската ФМ Асоциация се е разраснала многократно, като към 
момента тя има повече от 120 членове. По последни данни на EuroFM, ФМ браншът в 
ЕС генерира повече от €650 млрд. оборот, което е около 7% от БВП на ЕС – един 
наистина огромен бизнес сегмент на европейската икономика. 

В края на 2010 г. Европейската фасилити мениджмънт асоциация представи 
първото си проучване на пазара на фасилити мениджмънт услуги в Европа. 
Изследването е направено в 27 страни от Европа. Изследването е направено по мето-
дология на Свен Тейхман. Той е използвал като основен двигател на изследването си 
Брутния вътрешен продукт на страните – мярка за икономическата активност на даде-
на страна. 

В таблицата по-долу е дадена комбинацията между БВП-то на страните от ЕС 
за 2008 г. (по данни от Евростат) за всяка една страна и резултатите от изследването 
на Тейхман.  

 
Таблица 1. Брутен вътрешен продукт и изследване на Тейхман 
 

Страна БВП  
(млрд. евро) 

Обем на ФМ пазара  
(млрд. евро) 

ФМ пазар / 
БВП 

Австрия 281.9 12.7 4.51% 
Белгия 344.2 15.4 4.47% 
България 34.1 1.1 3.23% 
Великобритания 1816.1 204.4 11.25% 
Германия 2495.8 73.4 2.94% 
Гърция 242.9 9.4 3.87% 
Дания 232.5 10.8 4.65% 
Естония 15.9 0.6 3.77% 
ирландия 185.7 8.4 4.52% 
Испания 1095.2 37.3 3.41% 
Италия 1572.2 48.8 3.10% 
Кипър 16.9 0.6 3.55% 
Латвия 23.1 0.7 3.03% 
Литва 32.3 1.1 3.41% 
Люксембург 36.7 1.5 4.09% 
Малта 5.8 0.2 3.45% 
Полша 362.1 12.6 3.48% 
Португалия 166.2 7.6 4.57% 
Румъния 137 4.1 2.99% 
Словакия 64.9 2 3.08% 
Словения 37.1 1.4 3.77% 
Унгария 105.9 4.6 4.34% 
Финландия 184.7 8 4.33% 
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Страна БВП  
(млрд. евро) 

Обем на ФМ пазара  
(млрд. евро) 

ФМ пазар / 
БВП 

Франция 1950.1 58.9 3.02% 
Холандиия 595.9 25.9 4.35% 
Чехия 148.6 5.2 3.50% 
Швеция 328.3 14.9 4.54% 
Общо 12512 571.5 4.57% 

 

Източник: Проучване на Европейската фасилити мениджмънт асоциация 
 

Обединяващото между България и повечето страни от Източна Европа е 
фактът, че „фасилити мениджмънтът” (ФМ) като индустрия е нов пазар на фона на 
някои други държави от Западна Европа, където той е стратегическа дейност вече 
повече от 20 години. Поради големия обхват на ФМ като дейност и многото негови 
детайли, компаниите, занимаващи се с ФМ в Европа и по света, се опитват да обдиня-
ват и интегрират дейностите в сектора. Това е начин да се осъществява и поддържа 
връзка, да се обменя опит между всички заинтересовани и засегнати от него страни, 
което води до оформянето на облика на този сектор и до повишаването качеството на 
предлаганите услуги. 

Поради значението, което ФМ има за развитието на всички публични и частни 
организации, стремежът към обединяването на сектора е преминал и на политическо 
ниво, в резултат на което Европейския комитет по стандартизация (CEN) създаде 
европейска дефиниция за фасилити мениджмънт – EN 15221. В този стандарт се дава 
и определение на термина „фасилити мениджмънт”. Тази дефиниция е и официално 
приета от Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА): 

 
„Интеграция на процеси в рамките на една организация за предоставяне и 

развитие на договорени услуги, които служат за подпомагане и подобряване на 
ефективността на основната дейност на организацията.” 

 
Както видяхме до момента, ФМ браншът е един огромен бизнес, който тепърва 

ще претърпи бурно развитие в България. Това се обуславя от няколко фактора. На 
първо място трябва да сложим остарелия сграден фонд у нас на общинските и дър-
жавните сгради. Тук можем да причислим и жилищните сгради. Това е един голям по-
тенциал, който ще бъде развит през следващите години. В повечето случаи, реновира-
нето и последващото правилно и професионално управление на сградния фонд е по-
евтино, отколкото разрушаването и построяването на нови сгради.  

На второ място можем да посочим и огромния строителен бум през последните 
няколко години преди глобалната икономическа криза. Той със сигурност спомогна 
много и за развитието на ФМ бранша в страната. Част от този строителен бум бе бла-
годарение на чуждестранни инвеститори, които знаят прекрасно значението на ФМ за 
поддръжката на сградния фонд. Най-накрая, но не и по значение трябва да поставим 
огромния сграден фонд на големите компании в страната. 

В различната литература, обхвата на фасилити мениджмънта е представен по 
различен начин. Най-често срещаните ФМ функции според специализираната литера-
тура могат да се систематизират по следния начин: 

Управление на организацията; ФМ планиране и прогнозиране; Администрира-
не на наетото пространство; Планиране и управление на пространството; Архитектур-
но планиране; Почистване; Планиране на работното пространство; Бюджетиране; 
Придобиване на недвижимо имущество; Устойчивост; Проектен мениджмънт; Сигур-



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                              БСУ - Годишник, Том ХХVI, 2012 
 

 336

ност и безопасност; Общо административни дейности; Управление на автопаркове; и 
др. 

Може да се каже, че фасилити мениджмънтът, според различните автори, об-
хваща всичко, което не е основна дейност на компаниите. 

 
III. Фасилити мениджмънт в бизнеса 
 

В много големи корпорации фасилити мениджмънтът, управлението на недви-
жимите имоти и самите те, еволюират през годините от индивидуални решения за 
всяка дейност към общ подход за управление на работното пространство [4]. В пове-
чето случаи този общ подход води до намаляване на разходите за поддръжка и се фо-
кусира върху постигане на по-краткосрочни цели, отколкото върху дългосрочни стра-
тегии за управление на недвижимото имущество. Независимо дали става дума за соб-
ствени фасилити мениджмънт отдели или управление от външна компания, реше-
нията за съдбата на недвижимото имущество се взима на база функционалността и 
изискванията към вътрешната структура на компанията, не към същността на извърш-
ваната дейност.  

Трябва да обърнем внимание и на факта, от началото на 21 век в България 
много големи корпорации започнаха да се разрастват като мащаби на производство и 
дейности и оттам започнаха да търсят нови сгради и офиси, в които да се помещават. 
От тук следва и увеличаване на портфолиото от недвижими имоти, които трябва да 
управляват. Това води след себе си и по-сложни процеси, които трябва да се следват.  

Според Питър Крум [5] увеличаването на броя на имотите и тяхното географ-
ско разпределение на по-голяма територия води след себе си и нов вид управление на 
тези недвижими имоти. Компаниите се опитват да рационализират своето портфолио 
от недвижими имоти от една страна като аутсорснат дейности, които не са им присъ-
щи – архитектурни и инженерни дейности. Това твърдение се потвърждава и от много 
изследователи, който също стигат до изводите, че през последните 25 години все по-
вече компании се насочват към аутсорсинг на неприсъщите за компаниите дейности. 
Така ФМ отделите в компаниите действат като координиращ механизъм между търсе-
нето на тези услуги от страна на компаниите и предлагането им от страна на достав-
чиците, подизпълнители. 

Големите компании предпочитат да запазят при себе си минимален брои слу-
жители, които да контролират външните, специализирани компании за управление и 
поддръжка на сграден фонд. От друга страна, те припознават все повече значението 
на външния вид и поддръжката на главните им офиси като добър корпоративен 
имидж. 

Какво можем да се каже за компаниите в България – общ проблем е, че по-
вечето от тях не припознават недвижимото имущество като средство за повишаване 
на добавената стойност към основната дейност на компаниите и не отдават голямо 
значение на поддръжката му. 

Както се посочи по-горе, през последните 25 години все повече световни ком-
пании насочват изключително вниманието върху портфолиото си от сгради и офиси. 
Това, макар и с по-бавни темпове става и в България. Фактът, че компаниите не кон-
тролират ФМ процеси е и една от главните причини повечето компании да се замис-
лят върху своята ФМ-организация или ако нямат такава, върху процесите, които една 
такава организация би покривала. Все още тези процеси не се управляват от един чо-
век или от един отдел, а са разпокъсани между различни позиции в компанията, което 
затруднява управлението им. 

Един въпрос, който веднага може да даде отговор за това, дали компаниите се 
справят добре, е дали следят какви са разходите на предприятието за едно работно 
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място на година и какви са разходите (не само за наем) на предприятието за 1 м2 площ 
на година? [6] Липсата на отговори от страна на компаниите на тези въпроси означа-
ва, че те не следят какви са разходите им за управление и поддръжка на сградния 
фонд и следователно те не се управляват ефективно. Естествено, не може да се спрем 
само на тези два показателя за ефективност на управлението на корпоративни сгради. 
В литературата са посочени още много измерители, които се отнасят към различни 
стратегии за управление на недвижими имоти. 

 
Таблица 2. Измерители за управление на недвижими имоти 

 

Стратегия Измерители 
Разходи за едно работно място на година 
Разходи за 1 кв.м. площ на година 
Цена на НИ от единица продукция 
Цена на неизползваното работно пространство 

Намаляване на разходите 

Общо разходи за НИ като % от общия бюджет 
% наета площ към общата площ 
Времетраене на договорите за наем 

Подобряване  
на гъвкавостта 

Използване на виртуални и гъвкави работни 
пространства 
Мнение на служителите колко добре работното 
пространство подкрепя тяхната производителност 
Загубено време от прекъсвания на работния процес 

Подобряване на 
производителността 

Текучество на обслужващия персонал 
Удовлетвореност на служителите от работната среда 
Качество на вътрешната среда (осветление, 
температура, шум) 

Увеличаване на 
удовлетворението на 
служители / външни 
клиенти Работно място (големина, и др) 

Цена на закупуване на НИ към възвръщаемост / ВНВ Увеличване на 
стойността на активите Продажби/Оборот от кв. м. 

 

Източник: A Framework for Identifying and Measuring Value Added by Corporate 
Real Estate, Anna-Liisa LINDHOLM and Kari I. LEVÄINEN, Finland 

 
Друг голям проблем на компаниите в България е липсата на информация 

относно стойността на непроизводствените съоръжения, включително и сградния 
фонд. Освен липсата на информация за разходите на работно място или кв. м площ 
показателна още е и липсата на информация за стойността на съоръженията (без про-
изводствена техника) и недвижимата собственост на предприятието.  

Активите на предприятията се отчитат в балансите на повечето от компаниите 
само по историческа стойност – като разход за покупката на сградата. Не се отчита 
истинската им пазарна стойност – стойността след всички подобрения, които са на-
правени по сградния фонд. Пазарната стойност на един имот е разчетна сума, за която 
имуществото би трябвало да смени собственика си към датата на оценката между 
желаещ купувач и желаещ продават в сделка след подходящ маркетинг. 

Доц. д-р Тихомир Пелов [7] описва факторите, които влияят върху стойността 
на недвижимите имоти. Те са групирани в четири основни направления – Физически 
(местоположение, инфраструктура, общият вид на имота, привлекателността и др.); 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                              БСУ - Годишник, Том ХХVI, 2012 
 

 338

Икономически (наемни нива, стойност на строителството, цени на ютилити услуги и 
др.) Социални и Административни. Видно е, че компаниите не трябва да отчитат не-
движимите си имоти само по историческа стойност, а трябва да се отчетат и всички 
подобрения, ако са правени, по сградата и сградните системи. 

За голяма част от мениджмънта на големи корпорации в Западна Европа и 
САЩ е ясно, че недвижимите имоти са не само инвестиция, което може да покачва 
стойността си, но и фактор на продуктивността на предприятието.  

В публикация на тема „Създава ли корпоративната недвижима собственост 
стабилност за акционерите, се представя изследване на 109 компании в Сингапур. 
Според това изследване, само 34% от предприятията възприемат недвижимите си 
имоти като стратегически ресурс. В останалите компании от изследването, недвижи-
мите имоти са просто мястото, в което се извършва основната дейност на компаниите.  

 
 
Заключение 
Управлението на недвижими имоти е една нова концепция, която се отнася за 

недвижимата собственост на компании, чийто основен бизнес не е свързан с управ-
ление и поддръжка на недвижими имоти.  

В тази концепция водещ е мотивът за добавяне на допълнителна стойност към 
основния бизнес на компаниите чрез повишаване на ефективността на компаниите. 
Това се постига чрез съчетаване на стратегическите цели на предприятието с различ-
ни стратегии за управление на недвижимите имоти чрез планиране, управление и кон-
трол на разходите за имотите от една страна и повишаване на ефективността от друга. 

От изключително значение тук е осъзнаването от страна на компаниите, че 
недвижимите имоти не са просто „необходимото“ средство за изпълнение на основ-
ния им бизнес, а нереализиран ресурс, който може да бъде от голяма полза за увелича-
ване на ефективността както на служителите, така и на цялата компания. 
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LED LIGHTING WITH SOLAR AND WIND ENERGY 
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Key words: HAWT, VAWT, Savonius Wind Turbine, Darrieus Wind Turbine, 
Microcontroller, Drag, Lift, LED.  
 
 

Със скорошните покачвания в цените на фосилните горива и изразходването на 
земните ресурси, вятърът и слънцето стават все по валидни като източници на енер-
гия. Тези възобновяеми енергийни ресурси, гарантират евтино и екологично чисто 
производство на енергия. 

Осветлението на населените места представлява един от основните им разходи. 
LED осветлението е с минимална консумация на енергия и производствени разходи. 
Комбинирано със “зелената” енергия предоставя добро решение на този проблем. Мо-
гат да намерят приложение и като парково или улично осветление. 

 

Цели на разработката са: 
• Определяне на устройството на светодиодното осветление с вятърна и 

слънчева енергия. 
• Разработка на софтуер за работа с микроконтролера. 
• Дизайн и моделиране с помощта на CAD система. 

 

Задачите които си постави екипа са: 
• Изследване на съществуващите дизайни на вятърни генератори. 
• Устройство и дизайн на автономното светодиодно осветление. 
• 3D моделиране на проекта с помощта на Solid Edge. 
• Изграждане на софтуер за управление на микроконтролера. 
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Изследване на съществуващите дизайнерски решения на вятърни генера-
тори 

Съществуват два основни вида вятърни турбини: 
- HAWT – вятърни турбини с хоризонтална ос (фиг.1.1) – Този вид вятърна 

турбина зависи пряко от посоката на вятъра. 
- VAWT – ватърни турбини с вертикална ос (фиг. 1.2) – Този вид вятърна 

турбина независи от  посоката на вятъра. 

           
 

Фиг. 1.1      Фиг. 1.2 
     

Принцип на работа на вятърните турбини 
Турбинните витла са оформени във формата на самолетни крила –  използва се 

един и същи дизайн. Едната страна на витлото е малко заоблена, а другата е сравни-
телно плоскo. Когато вятърат движи по витлото, въздушният поток  преминава  по-
бързо през заоблената страна.  Получава се така нареченото явление  –  Drag  (фиг. 2). 
При срещата на двете въздушни течения в заострената част на витлото, се създава 
ниско налягане, което изсмуква перката и кара остриетата да се въртят – Lift (фиг. 2). 

 

 
 

Фиг. 2 
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Oсобености на HAWT 
 

Предимства:  
В този случай турбината не зависи от посоката на вятъра. Причината е добаве-

ната опашка в края на турбината, която позволява постоянно насочване спрямо посо-
като на въздушната струя – фиг. 3. Турбината се стартира автоматично. 

 
Недостатъци: 
Основен недостатък на този тип турбина е, че сервизното помещение се намира 

на голяма височина и при евентуална повреда се налага работник да се изкачва, чрез 
помощно средство за да отсрани проблема. Също така,  този вид турбина е по-шумна. 
 
 

 
 

Фиг. 3 
 

 
Oсобености на VAWT 
 
Вид на турбината – Darrieus – фиг. 4 
Предимства: не зависи от посоката на вятъра, евтина и лесна за изработка, 

сравнително тиха, лесна за поддръжка. 
Недостатъци: не се стартира самостоятелно. 
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Фиг. 4 
 

 
Вид на турбината – Savonius – Фиг. 5  
Предимства: оперира при високи скорости на вятъра, много тиха. 
Недостатъци: не могат да се въртят по бързо от вятъра, ниска ефективност  – 15%. 

 

 
 

Фиг. 5 
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Вид на турбината – Savonius/Darrieus – фиг. 6  
 

При този смесен тип турбина се наблюдава съчетание на формата на турбина-
та от тип Savonius и извитите ветла от тип Darrieus. 

 

Предимства: издръжливи на силен вятър, много тихи. 
Недостатъци: слаба усвоимост на вятъра, не могат да се въртят по-бързо от 

вятъра. 
 

 
 

Фиг. 6 
 

Нежелани ефекти от въздействието на вятъра  
• Нарушаване на целостта  на конструкцията в резултат на силния вятър.  
• Износване и механични повреди на ветрогенератора в следствие  на неогра-

ничената скорост на въртене. 
• При липса на необходимото количество вятър, няма генериране на енергия. 

 

На базата на всички посочени факти се стига до следния избор – /Всички посо-
чени стойности в спецификацията и дизайна на контрукцията продлежат на промени в 
по-нататачен етап на разработката./ 

 
Спецификация 

Основни данни на предварителния вариант: 
 

- Височина  – 6m. 
- Осветителна мощност – 20W. 
- Соларен панел с мощност – 120W. 
- Вятърен генератор. 
- Температурен обсег на работата – от  - 20 до +60 градуса по Целзий. 
- Акумулаторна батерия с мощност  – 150Ah. 
- Дневен цикъл на работа – 10 часа. 
- Резервен капацитет – 3 дена. 
- Устойчивост на вятъра – скорост 120км/ч. 
- Разглобяема и лесна за поддръжка конструкция. 
- Външна защита от корозия. 
- Контролер за регулиране на напрежението.  



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                              БСУ - Годишник, Том ХХVI, 2012 
 

 344

Схеми за изграждане на установкaтa: 
 

 
 

Схема №1 
 
 

 
 

Схема №2 
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Основната идея и при двете схеми е соларния панел (както при схема №1 се 
използва фотоволтаично фолио) да бъде максимално огрян от слънчевата светлина и 
турбината да бъде лесна за поддръжка. 

 
Работен дизайн 

 

 
 

Фиг. 7 
 
 

 
Контролиране на LED осветлението 
 

За контролиране на осветлението се използва микро контролер. За да се намали 
консумацията на енергия се извършва обхождане на  матрица с четири реда и пет 
стълба. Матрицата постоянно се обхожда от един диод  ката  по този начин се наблю-
дава постоянна консумация на един диод, а не на двадесет диода. При увеличаване на 
скоростта на обхождане на матрицата до граница  не видима за човешкото око, се по-
лучава ефекта за постоянно светене на всички диоди, които не променят своята яркост 
на светене. 
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Бъдеща реализация 
 

От последните промени в законодателството на Република България, „Бургас-
кият мост” премина от държавна собственост в общинска. Това  дава възможност на 
този проект да кандидатства в конкурси  за  реконструкцията му – фиг. 8. 
 

 
 

Фиг. 8 
 
 
 

Литература: 
 

1. www.wikipedia.org 
2. www.physics.info 
3. www.vawts.net 
4. www.mendeley.com 
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БЪЛГАРСКИЯТ И ТУРСКИЯТ СЕРИАЛ: 
ТРАДИЦИЯ И ИНОВАЦИЯ В ПРОДУЦЕНТСКИТЕ  

И РЕЖИСЬОРСКИ РЕШЕНИЯ 
 

Яница Маринова Маринова  
спец. „Медии и журналистика”, 4 курс, УНСС 

 
BULGARIAN AND TURKISH TV SERIES: 

TRADITION AND INNOVATION IN THE PRODUCER'S AND 
DIRECTOR’S DECISIONS 

 

Yanitza Marinova Marinova 
UNWE 

 
 
Аbstract: Bulgarian and Turkish TV series occupy a substantial part of the program scheme 
of their home televisions. Interest in them is enormous. Directors decision between these two 
productions are alike. Differences were observed in the decisions of producers. Thus in both 
series are I monitor followed tradition in filmmaking, but also new techniques. 
 
Key words: soap operas, film titles, Bulgarian strip characters. 

 
 

Филмът е система от образи, които се развиват, за да се разкаже една история и 
да се изрази известен морал. Най-често носител и изразител на идеята е главният 
герой. И това не е случайно – всяка воля за изкуство трябва да има субект и това е 
човекът, защото произведението съществува само за него и чрез него. Но той трябва 
да бъде убедително разположен от автора в сюжет, който му дава възможност макси-
мално добре да се разкрие. Добре изградената диалектична връзка между герой и сю-
жет е част от творческото умение на драматурга. “Описващият винаги е извън обсега 
на описанието и е поне една логическа степен над него”, казва  Юрий Лотман [6]. 

Процесът на промени, който се наблюдава в българското кино, е свързан с бър-
зото му съвземане от дългото си летаргично състояние и поемане по пътя на възраж-
дането. Изведнъж започналото снимане на български сериали може да бъде окачест-
вено като реакция срещу множеството турски сериали, които заляха родния ефир. Из-
следвайки аудио визуалното послание на двата типа продукции – родните и турските 
сериали, както и решенията на техните продуценти за разпространение, проследявам 
какво е общото и различното в продукциите. Къде се пресичат режисьорските похвати 
и ще успеят ли родните сериали да получат световна популярност като турските. 

Хегел вярва, че посредством изкуството човек се освобождава от непосредстве-
ното обладание на чувството и може да се отнася към него и рефлективно. Точно в то-
зи смисъл е и споделеното от Фелини: “Тръгвам от чувството, не от идеята и с поло-
жителност, не от идеологията. Служа на историята си, която тегли да бъде разказана, 
и трябва да разбера как иска да се развие.” [2] 

,,Филмовото произведение се създава като единно, цялостно, органично само 
тогава, когато една основна, значителна с обобщенията си мисъл дирижира невидимо 
всички негови елементи, когато този мисъл се развива заедно с развитието на взаимо-
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отношенията между персонажите и се оказва вътрешната същност на сюжетната и 
композиционна йерархия на художествените типове.” [4] . 

Филмовата идея, филмовата проблематика, както и филмовата форма би тряб-
вало да са адекватни на най-важните особености на общественото съзнание. За твор-
ците – тези, които трябва да мислят за идейното послание на филмите си, е важно не 
състоянието на икономиката, а състоянието на обществената психология.  

Зрителят трябва да преживява или научава нещо ново. За тази цел трябва да има 
разнообразие – в идеите и темите на филмите. Не е постижение да се заснеме предва-
рително разкадрована измислена история, а да се постигне разбирането и значението 
на самата действителност, да се помогне за разбирането на света, в който живеем. Таз-
и нова функция носи значителните промени във филмовата структура и в идентифи-
кацията на героя. Стремежът на героите към идентификация бележи своя връх днес и 
вероятно показва желанието да бъдеш себе си въпреки всички обстоятелства или 
може би точно заради това. 

 
 

Заглавията на българските филми последните години 
 

Ако проследим развитието в заглавията на българските филми, ще установим, 
че зависимост няма. Някой заглавия са конкретни-свързани с време и личност, други 
са екстравагантни, неконкретни, трети са метафори. Типично за българските филми е 
наличието на глагол в заглавието, което създава динамика. Сам по себе си глаголът, 
като част на речта, носи усещането за движение. Психологически обосновано е, че 
филм с заглавие в движение подклажда любопитството. Какви са заглавията на по-
следните филми, създадени у нас? 

„Още нещо за любовта” (2012 г.) – един израз, който на пръв поглед не носи ин-
формация за конкретиката на лентата. Предполага се, че ще се разказва нещо за 
Любовта, но в каква форма и как, не е ясно. И какво още може да се каже за великото 
чувството. 

„Островът” (2011 г.) – същестивително име, предполага се, че действието се 
развива на остров. 

„Стъпки в пясъка” (2011 г.) – предверие към библейската притча. Човешките 
стъпки са тези, които оставят следи. 

„ТИЛТ-играта” (2011 г.), в която всичко се задвижва от централното бутало. 
Изборът да се тилтнем или останем, е в ръцете на зрителят. А самата игра приключва, 
едва когато ние се предадем. 

„Шмети-Капели” (2011 г.) – популярен израз, свързващ се с конкретна полити-
ческа личност. Прелюдия към конкретно поведение. 

„Лов на дребни хищници” (2010 г.) – метафора. Кои са хищниците можем само 
да гадаем на първо четене. 

„Цахес” (2012 г.) – име на герой, литературен образ. 
„Подслон” (2011 г.) – съществително име. 
„Източни пиеси” (2009 г.) – словосъчетание. 
Филмът трябва да носи нова информация в кръга на усещанията, възприятията, 

чувствата, мислите, идеите. Художественото започва със сетивното, но продължава в 
сферата на емоционалното и постига своите големи върхове чрез интелектуалното. 
Без емоционално съучастие на зрителя, без съпреживяването няма художествено въз-
приемане в точния смисъл на думата. Във всяко възприятие откриваме участието, в 
по-голяма или в по-малка степен, и на синтезиращите, и на анализиращите способнос-
ти на зрителя, както и усвоения от него филмов израз. 
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За изкуството (и за днешното кино в частност) са характерни незавършеността, 
многоплановостта, за които между другото говори и Бахтин, когато изтъква полифо-
ничността в романите на Достоевски, където има незавършен и незавършващ спор. 
“Две съпоставени чужди изказвания, незнаещи нищо едно за друго, ако дори само 
съвсем малко се докосват до една и съща тема (мисъл), неизбежно встъпват помежду 
си в диалогични отношения. Те се допират на територията на общата тема, общата 
мисъл.”[4] 

 
 

Как се прави българско кино? 
 

В началото е идеята – имаш идея, разписваш я. На нейната основа се подготвя 
филмовия проект (включва готов сценарий, екип, места за снимки). Той се доработва 
в цялостен проект, с който се кандедатства пред финансиращи институции – Нацио-
нална художествена комисия. Този процес е разделен на следните етапи: 

- Календарно постъновъчен план – отразява създаването на филма във времето; 
- предподготвителен период – основната цел е представяне на идеята; 
- подготвителен период; 
- снимачен период; 
- монтажно озвучителен; 
- ликвидационен – предаване на проекта. 

 
 

Общото и различното между българските и турските сериали? 
 

Българските сериали се родиха малко след като света бе залян от турската сапу-
нена продукция. Тенденцията работи успешно вече шеста година за южната ни съсед-
ка. Схемата се повтаря във всяка отделна история и във всеки сериал, като предизвик-
ва съответно очакваните реакции. Заплетените любовни интриги като тези от сериала 
„1001 нощ“ (2006) често тръгват от бедни, но талантливи млади момичета, които, раз-
бира се, се влюбват в шефа си – класическа схема за социална мобилост в индустриал-
ното общество. Сапунените сериали са не само доходоносен развлекателен продукт. 
Те постепенно се превръщат и в ефективен инструмент на турската дипломация.  

Общото между всички турски „сапунки” – от “Листопад” (2006 г.) до “1001 
нощ” – са луксозните автомобили, скъпите къщи и добре облечените хора, които 
водят увлекателни разговори. Туроператорски компании отбелязват дори покачване 
на туристическия интерес към Турция заради сериалите. Цитирай източник или данни! 

Все повече развълнувани фенове от България се стичат към южната съседка, за 
да разгледат къщите и кварталите на своите герои. Религиозните различия и старата 
вражда сякаш са изкоренени. Благодарение на сериалите на бял свят излизат дори 
много общи културни и манталитетни характеристики. Най-хитовият сериал, идващ 
от Босфора, е "Листопад". Той се базира на едноименния роман на Решат Нури от 
1939 г. и разказва историята на едно семейство, което се раздира от сблъсъка между 
традиционните ценности и изискванията на модерното общество. 

Туркофилщината отвсякъде ни тръшна! Пропи болните ни мозъци и ни пози-
ционира всеки ден, всяка вечер, по всяко време да сме пред екрана. Като начало пи-
сахме приказката на "Шехерезада", бързо и се видя краят – само някакви си 150 епи-
зода! Не се наситихме, жадувахме за още… и ни го осигуриха 

Модата на латиноамериканските сериали отдавна залезе – сега акцент е турска-
та култура. Омайваме се от лицата на Онур, Перла... Каква прелест е сътворила турс-
ката ни съседка?!  



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                              БСУ - Годишник, Том ХХVI, 2012 
 

 350

Безпорен е триумфът на турските сериали над латиноамериканските. Простичко 
е – при латиноамериканските се разгръщаше образът основно на жената - тя беше не-
достижимата красавица или многострадалната Геновева. И да – това му харесваше на 
зрителя! Но при турската продукция нещата стоят по друг начин. Цялото семейство е 
в центъра. Детайлите падат не върху конкретния образ, а върху цялото. И си казваш- 
"Какво семейство, каква хармония!". Да, такова е, но дали не е само на лентата? 

От какво се поражда небивалият интерес към турските сериали? Любопитство, 
евтин и удобен начин за убиване на времето или нещо друго. Изкусно направени, те 
представят една дълга заплетена приказка, която ще се разнищи в предстоящите 100 
епизода. 

Хубава продукция с много инвестирани пари. А... и каква красота! Ти ходил ли 
си до южната ни съседка? Познаваш ли я добре? Сиреч, знаеш, че Турция не е съвсем 
това, което се показва. Ако си пътувал из азиатската част, сигурно си се натъкнал на 
мръсотия, безхаберие, далавери и не съвсем забрадени жени. Ако пък случайно си по-
падал на Капълъ черши, то знаеш какво е разменна търговия и как можеш да си ку-
пиш всичко за една монета. А сапунките представят един лукс, един небивал разкош, 
който изглежда е бита на всички обикновенни турски семейства. 

Обичани или отричани, сапунките се гледат по целия свят и имат милиони по-
читатели. За някои хора "сапунен сериал" означава евтина продукция, която се из-
лъчва с години. Истината обаче е, че сред сериалите има и доста качествени творби, 
съдържащи човешки ценности и успяващи да възпитат нещо положително у зрители-
те. Основно правило е всеки сериал да се снима, така че серията да не завършва с раз-
връзка, а с нещо, което да накара зрителите с нетърпение да очакват следващия епи-
зод. Може би в това се крие магията им. 

 
 

Уроци от турските сериали 
 

Взеха ли родните сериали нещо от турските? В ,,Стъклен дом” (2011), виждаме 
същата картина както във всички турски сериали – семейството, ролята на жената не е 
водеща. И нашите мъже актьори са във водеща и основна позиция. Те са смели, сил-
ни, решителни. Те са управляващите. Жената е допълнението към мъжката фигура. В 
повечето случай обаче тя не е представена като домакиня или примирила се с дейст-
вителноста чистеща слугиня. Напротив, Елена и Боряна от ,,Стъклен дом” са реши-
телни, те са и управляващи. Пример за примирената се дава в сериала ,,Столичани в 
повече” (2011). 

Показването на децата е ключов момент в турските сериали. Те са редом до 
своите родители, къщите са пълни с детски глъч, често се акцентира върху талантът 
на детето. В турските сериали се показва самият възпитателен просец – уважението 
към по-възрастните. Рядко ще се натъкнем на картинка рисуваща неуспяло или раз-
глезено дете. Това е целенасочено с цел показване на пълната хармония в семей-
ството. 

В родните сериали, за да се постигне контрас, и открояване на едно семейство 
от друго се показват деца, клонящи към наркотични вещества, деца инати, непокорни 
и родители, изгубили контрол над тях. Търсят се и подкадрово причините довели до 
този казус. Най-често те са заложени вътре в семейната среда - развод, липса на време 
от страна на родителите. 

Така се постига контрапункт, сблъсък между фамилии. Често надпреварата, 
съревнованието се постига на база изграждане на персонаж на принципа на този пока-
зател. Как се забавляват децата в родните сериали? Отговорът според лентата – в 
дискотеки, клубове, пред компютъра. Моментът на забава при турските деца не е явно 
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посочен в плановете на снимане. Те са зададени като традиционно и шаблонно пре-
карващи ежедневието си. Пътят е следният – дава се училище, а след това семейна ве-
черя, какво прави детето през останалото време, кадърът не посочва. 

Сексапилната жена в българският сериал е висока, има излъчване на съблазни-
телка, най-често русокоса. В турската лента рядко може да се види русокоса девойка. 
Самите сцени на влюбване, извоюване на любовта са сходни. Те следват традицион-
ните стъпки в правенето на киното. 

И при двата вида сериали се акцентира на драматичната любов, перипетите, за 
да може да бъде видяна като чиста и идеална, когато бъде намерена и оценена. Лю-
бовните сцени се дават в крупни планове.  

Дълго проследяване и при двата типа сериали е преосмислянето на героят, неза-
висимо дали той е главен или второстепенен персонаж. Винаги крайната постигната 
цел е загатната в далечен предварителен план. 

Локациите на снимките са модерни сгради, офиси. Делникът е динамичен. 
Смейният кът е уютен, акцентира се върху дребният детайл (например покривка, по-
ставяне на прибори за хранене), за да изпъкне хармонията и идилията в отношенията 
между членовете на едно семейство. Външните снимки се използват за показване на 
красивата природа и чисто туристическо предлагане на услуги, характерно за Турция. 

Във сериала ,,Столичани в повече” (2011) основните снимки се случват в село-
то. Там няма излизшни и натруфени декори. Предпочитат се по естествените и не 
сложни композиции. Локацията до известна степен изгражда и облика на отделните 
персонажи на столичаните станали в повече. В ,,Стъклен дом” вътрешни снимки има 
в Мола. Там имаме разхождане и силно продуктово позициониране. Домовете на се-
мействата най-често са бляскави. 

Ритуалът на вечерята, когато всички се събират на масата, е силно застъпен. 
Често е централен в разбирането на вътрешните взаимоотношения в семейството. 

,Всяка сцена в ежедневните сериали се нуждае от специална енергия и ритъм, 
която обръща пасивния наблюдател в активен. За постигането на тази енергия огром-
на част от успеха зависи от умението на сценаристите да пишат добър диалог – ефек-
тивен и достоверен. В мелодрамата диалогът има по-особена функция, тъй като там 
действията не се извършват, а се изговарят, преразказват, обясняват, т.е. хроническият 
недостиг на сюжет се компенсира с говорене. Всяка  серия започва с очертаване на ос-
новните сюжетни линии, по които ще се движи действието. Тази част е 1-2 минути ек-
ранно време, но е много важна, тъй като авторите трябва веднага да привлекат и за-
държат вниманието на зрителя. Тя се нарича тийзър (teaser) – дразнител. 

Какво представлява тийзърът? Авторите на подобни сериали се нуждаят от 
тийзъра и това се определя от спецификата на този телевизионен жанр с безкраен 
брой серии. Чрез тийзъра авторите правят всичко възможно да грабнат вниманието на 
зрителя. Добре направеният тийзър е свързан с първия  епизод на серията така, че зри-
телят неусетно да се заинтригува, да се загледа и да остане пред телевизора за цялата 
серия. 

Изграждането на сценарната структура на един епизод в ежедневните сериали 
не е класическата триделна структура, а има своя неотменна специфика. Задължител-
но е прекъсването на епизода да става в момент на напрежение, но в пределно ясна 
ситуация. Авторите се съобразяват с прекъсванията за реклама, т.е. малко преди мо-
мента на прекъсване авторите трябва да увеличат напрежението на действието.”– [5] 

Интересът към българските сериали е тясно свързан с интереса към българ-
ското кино. Излъчваните сега български сериали по родните телевизии са професио-
нален напредък. Тук разглеждам символите, скрити само в една българска пълномет-
ражна лента. Нейното заглавие е Стъпки в пясъка.  
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„Стъпки в пясъка”: режисьорски и продуцентски посоки  
на българския филм 
 
Филм за истинксите неща – търсенето, бягството, пътят, силата на духа и 

любовта. Филм по действителна история. Слави Бинев е роден в Бургас през 1960 г.. 
Минава през три държави, преследван е, хващан, отново бяга, попада в лагер, накрая 
стига ,,обетоновата земя”. Там обаче му предстоят най-големите трудности. 

 ,,Когато попитах прототипа на главният герой – Слави Иванов, изпълни ли се 
неговата ,,американска мечта”, той не ми отговори. Вместо това ми разказа тази исто-
рия. Разказа ми я така, че не можех да не я опиша. Повече от 100 часа говорихме по 
скайпа. Често спирахме, защото бяхме твърде изморени – той – от спомените, аз – от 
съпреживяването. Отказвахме се, после продължавахме, после пак се отказвахме- 
Слави трябваше да отблокира най-ужасните си спомени и да ми позволи да ги запиша, 
а аз напълно да се освободя от суетата да разказвам за себе си. Даваше ни сили  
идеята, че сме длъжни да предадем посланието на тази поредица от нечовешки изпи-
тания, надежди и разочарования: понякога щастието не е в целта, която гоним, нито в 
успехите, които постигаме.” [1]  

 Витоша вече се вижда. Чрез миша преспектива се нижат панелени кубове, в 
които хората сякаш живеят за малко, докато чакат онези щастиви дни, когато ще 
построят китната си къща до брега на някое езеро. Чрез смяна на карината се създава 
усещането, че героят е само външен наблюдател. Но едно лежерно настроение няма 
как да бъде пропукано. И така се въвежда образа на лирическия персонаж. За първи 
път го виждаме облечен в синьо-като небосклона, така чист и  в същото време събрал 
толкова много в душата си. Това е Слави. ,,Аз съм никой. Аз съм момчето, което си 
тръгна преди много години и на неговото място остана една празна стая в една къща 
някъде си. Не нося бремето на очакванията, стремежите и плановете. Нямам история 
тук, нямам съседи, нямам любим магазин. Но имам нещо важно, което оставих. Без 
което не мога. Може би.”[2] 

 Книгата на Баева се появява след излизането на филма. Тя не преразказва сю-
жета, но разказва за същият човек. Режисьорът Ивайло Христов работи върху филма 
близо десет години. И той сe появи по родните кина, точно в момент, когато публи-
ката имаше нужда от нещо подобно. От вярата, че въпреки всички ни има. 

 Няма нищо по силно от една ретроспекция, която да върне героят в миналото, 
да внесе зрителят в епохата. Всичко тук се развива на принципа на разказаното. Загла-
вието на лентата е взето от библейската притча, защото през цялото си съществуване 
човек оставя стъпки. Това са нашите дири, скрити послания. А когато ни е било най-
тежко, най-самотно, Бог е бил този, който ни е възкачвал на крилата си. 

 Багажът за казармата е посочен като детайл – вълнено бельо, фланелки, 
партенки... Така се постига и усещането, че невидимите до скоро неща, са неделима 
част от нас самите. 

Предмети като леглото, издрасканото шкафче, пожълтялата лапма са крупно 
изрисуванi от операторският поглед. Те заемат сакрално място в съзнанието на глав-
ният герой, ето защо тяхното въвеждане е от осебно значение. Дори и хвърлени в 
пpостранството, те създават усещането за търсене, задаване на въпроси. 

 Ето я и Нели.. Как е нарисувана тя и видяна? Червена раирана рокля, бял 
шлифер, маша, тоалетно мляко. При нея най-силно говорят очите. Многократно те са 
дадени като покритие. А в един от най-важните синхрони, покритието с парфюма е 
силно въздействащ. Те се разделят. За да не я забрави, Слави ще носи аромата от пар-
фюма й. 
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 Казарамата е представена като хаос – хвърчащи обувки, панталони, шапки, 
смях. Първото събуждане е точно в 5:50. Дежурният вика с пълен глас: ,,Рота, ста-
вай!”. Точно тук е уловен всеки детайл – на крясъкът, на суматохата. Дадено е в 
можествен план – на тълпата и индивидуален през погледа на Слави. Хронологично 
са показани първите дни в казармата, над тях се наслоява дикторският глас на Слави, 
който разказва: ,,Броях минутите, часовете, дните и седмиците, които трябваше да 
избутам без нея. Да ги търкалям като тежки воденични камъни. Хиляди пъти извиквах 
спомена за онази вечер.” 

 Спирането на времето за героя е показано чрез забавените нощи, мрака, хър-
кането на няколко гласа и питането на Слави защо Нели не дойде на клетвата. 

Гълъбите, които ровят семки от кошовете за боклук на гарата във Видин при 
едно завръщане са символ на чистотата, на хармонията, към която се стреми героя. А 
мечтата за чушки, боб и всякакви други вкусотии, си идват на мястото, далеч от 
строят. Бабата на Слави е видяна във фантазията му. Там тя е нарисувана със забрад-
ка, бъбреща с престилка, с пламък в очите. Точно тя е тази, която му е разказвала при-
казката, когато е бил малък: ,,Един човек в края на живота си се обърнал назад и ви-
дял по пясъка самотните си следи. Обърнал се към Господ и му казал: ,,Господи, защо 
в най-трудните моменти си ме оставял сам? Господ отвърнал: ,,Не, това не са твоите 
стъпки, защото аз те носех на ръце.” 

 Кои са символите на завръщането, тези с които се сблъсква Слави. И най-
важното как са режисьорски поставени. Отговор - животът е жесток! Отдалеч погледа 
му засича черен креп на входа на къщата. От некролога го гледат благите очи на баба 
му. Ето тук е сблъсъкът на двете поколения. И те са показани с два паралелни погледа – 
на живота и отминалият такъв. Живите очи на Слави и загасналите на баба му. Каме-
рата тук фартово редува двата погледа. Единият жив, но тъжен, а другият вечно 
застинал. 

 
 
„Прозрачни съдби” (2010г.) – мотивът за преоткриването 
 
"Прозрачни съдби" е филм, в който се оглеждат настроенията на младите. В 

шарения свят, в който живеем, качеството на изборите, които правим, диктуват ка-
чеството на живота, който живеем. Имаме ли право на избор и защо мислите ни са 
толкова прозрачни..? Можем ли да пренапишем своите съдби? Това са търсенията на 
лентата. Дължината на филма е 13 минути, но не е търсено нищо фатално. Снимките 
са направени в София, като конкретните локации са шарени – детската люлка, диско-
тека, домашна атмосфера. Филмът е с образователна цел и третира проблема с ран-
ната нежелана бременност. Завършва с черен фон, на който е изписано, че България е 
на челно място в ЕС по брой на деца, родени от майки под 18 г. По данни на гинеко-
лозите от столичните АГ болници, децата пробват секс още на дванадесет-тринадесет 
години. До навършване на пълнолетие, те вече имат повече от пет интимни партньо-
ри. Липсата на опит и безотговорност в поведението водят до фатални последици, по-
лово предавани болести или ранна нежелана бременност. 

Лентата се разпространява по родните училища, съпровождана с лекции-семи-
нари. Децата припознават себе си в персонажите. При тяхното изграждане, екипът се 
стреми да ги изгради като различни, контрастни. Едното момиче е силно интровертно, 
от добро семейство, затворено, нейната притятелка е нейн контрапункт – тя е девой-
ката на живота. И въпреки техните различни светогледи, пътищата им се пресичат. 
Как и за кого остават последиците от невниманието показва лентата. 
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Символиката в имената не е случайна. Ангелина е символ на нежното, непри-
косновеното, ангелското. Рени е силната, мъжкото момиче. Книгата, люлката с движе-
нието, картините с ангелите спомагат за нейното пълно изграждане. Интересен е пъ-
тят на нейната трансформация. Той не е спонтанен, оказва се, че за да следваш 
динамиката на живота, трябва да бъдеш с другите, с тълпата, част от нея. 

,,Прозрачни съдби" е филм, в който се оглеждат настроенията на младите. Цел-
та на филма е да пресъздаде живота на тинейджърите – такъв какъвто е, без никакви 
нотки на сладникавост. Проектът е изцяло студентски. Филмът се прави с некомерси-
ална цел, а екипът е малък, но влага цялата си енергия и желание! 

В най-общи линии сюжетът следи съдбите на две момичета – едното – отворе-
но, готово да направи всичко, с големи възможности, другото – Ангелина, моята ге-
роиня, затворено дете, с ангелско излъчване, с по-малко финансови възможности. 
Между тях стои един мъж, една бременност, един избор за бъдещето. Един от въпро-
сите, които лентата поставя, е можем ли да отстояваме своята различност или трябва 
да се променим спрямо модата, за да не бъдем отхвърлени от другите?  

Филмьт е насочен към младите, за да им покаже колко опасна може да бъде 
тяхната игра понякога! Той дава отговор на въпроса защо с действията си сме толкова 
прозрачни! Персонажите са коренно различни, за да може всеки зрител да открие 
частица от себе си вьв всеки един от тях! 

Защо точно „Прозрачни съдби”?- защото действията на хората са прозрачни, а 
съдбите винаги могат да се пренапишат. 

След първата късометражка, дойде ред и на втората. Тя е с заглавие ,,Преоткри-
ване”. Действието се развива в Студенстки град. Шепа младежи търсят себе си. Всич-
ко се развива на забързан каданс. Събуждане в непознато легло, среща с младеж, 
бягство, объркани въпроси, кола и едно послание. Монологът на един от героите дава 
възможност за поглед върху ексзистенциални въпроси. Преоткриването на хората на-
стъпва, едва когато те опознаят самите себе си. ,,Един ден ще си купя билет за онзи 
залез и ще пътуваме – едно неспирно пътуване, в което никога няма да се съмва.”– то-
ва са монологичните слова на един музикант. Защо той е позициониран под дървото? – 
защото един истински мечтател намира себе си под сянката на необруленото с време-
то, дърво. 

Бягането на девойката посочва обърканият път. Доближените образи на демон-
ското и ангелското са контрапункт на случващото се. Развяването българският три-
багреник, идва да покаже, че действието се развива не другаде, а на родна почва. 
Обърканите ходове при играта на домино са символ на действията ни, просиктувани 
от размяна на позициите. Ударът върху телевизора е сигнал, че трябва излезем от опа-
ковката на телевизионнното излъчване и да се случваме в денят, настоящият. Погле-
дът през прозореца е знак за надникването от горе. Там мирогледът е различен, там е 
вълшебното и изненадата, която е така неочаквана. Спирачният път на автомобила 
крещи с изтъпканите послания между него и нея, а единственият отпечатък, който тя 
оставя е целувката върху стъклото. Отронването на листенцата на розата е знак за 
объркването на девойката. Дали тя обаче се пита: Обича ме, не ме обича или търси от-
говор на други свои питания? 

И въпреки, че турското кино е в своя подем, дори възрастните дами все по-
рядко говорят за Али Ръза, Лейля и т.н., а с усмивка си спомнят какво е направил 
Величко в предишната серия на “Етажна собственост”, как е “извъртял” своите съседи 
Рангел Чаканов в “Столичани в повече” или каква нова любовна история се е заплела 
в поредния епизод на “Стъклен дом”. Българските сериали научиха от турските как с 
подходящи планове на снимане само с картина , можеш да кажеш много. До известна 
степен част от българските сериали, разбраха, че трябва да се показват хубавите стра-
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ни на страната, да се акцентира върху забележителностите.  Отбелязва се прилика в 
акцента на персонажите. Жената не е само подчинената и примирена домакиня, а чес-
то водеща фигура. Децата в двата типа сериали заемат централно място и спомагат за 
илюстрирането на семейната среда.Всичко останало е мисия на самодоказване с 
времето. 
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Abstract: Among the family of electric vehicles as electric vehicles have their place and 
theirsmaller cousins - electric mopeds (scooters) and bicycles. They are attractivebecause of 
lower costs for their production (or conversion), respectively,  andsignificantly 
lower prices. Most podgodyashti are urban and close distances  - up to 50 km. This 
determines their use and distribution in recent years. 
 
Key words: bicycle 

 
 

I. Кратка предистория: 
 
Сред семейството на електромобилите като електрически превозни средства 

имат място и техните по-малки събратя – електрическите мотопеди (скутери) и вело-
сипеди. Те са атрактивни поради по-малките разходи за тяхното производство (или 
конверсия), съответно и значително по-ниски цени. Най-подгодящи са за градска сре-
да и близки разстояния – до 50 км. Това определя и тяхното приложение и разпро-
странение през последните години. В момента повечето произвеждани и предлагани 
електрически мотопеди имат електрозадвижване с постояннотоков двигател с ниско 
напрежение от 24 до 60 V. Предлагат се с мощност от 500, 800, 1000, 1500, 3000 W и 
най-често се използват оловно-киселинни акумулатори за 48 V/20 Ap. Теглото на 
мотопедите е средно около 70-80 кг и полезен товар около 120 кг. Управлението е с 
импулсен регулатор, а оритановия разход за 100 км пробег е около 0.60 лв. Пробег с 
едно зареждане от 50 до 70 км. Производители на електрически мотопеди и велосипе-
ди в света с най-голям пазарен дял са Китай, следван от Япония, Русия и др. Един мо-
дел серийно произвеждани електрически мотопеди е електрически мотопед ЕСО 
2010. Той има следните по-горе параметри. На по-восоко техническо ниво е модела 
2011 Honda 50. Той е с безчетков мотор с мощност 1,5 kW, акумулаторна батерия 
48V. Съответно и управлението е на високо ниво – с интелигентни модули и микро-
контролер. Акумулаторната батерия обаче е оловна гелова необслужваема. На външен 
вид всички електрически мотопеди са като бензиновите скутери. Някои от тях имат 
допълнително и педали – фактически са електрически моторни колела. В момента в 
Китай се движат около 10 милиона електрически мотопеди – на снимката кетаец с 
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електрически мотопед (моторно електрическо колело). В България по пътищата се 
движат около 2000 електрически мотопеди, внос от наши фирми. В глобалната мрежа 
има голямо предлагане на  електрически мотопеди. В град Ловеч се произвеждаха 
преди 20 и повече години мотопедите „Балкан”. Сега пак там се възражда автомоби-
лостроенето с китайско сътрудничество. Виждането на авторите е, че този мотопед 
може да се възроди като електрическа с подобрен дизайн. Вече има направен протип 
на конверния  „Балкан” с постоянното нов двигател 1,25 kW. В тази насока са и раз-
работените две схемни решения на електрически мотопеди, която е целта на този 
доклад. 

 
II.  Изходни данни  
 

Обща маса: m=90kg 
Маса на велосипеда с електрическо обзавеждане: 20kg  
Полезен товар m” = (70-80)kg 
Vmax = 20km/h 
 
III. Изчисленият двигател има следните данни: 
 

- номинална мощност – Pн = (250 – 300,W 
- номинална честота на въртене nн = 1400 мин-1  
- номинално захранващо напрежение Uн= 36V 
- номинален ток Iн = (8-9.8),A  
- Акумулатори 3 броя по 12 волта(10/14)Ah 
- пробег с едно зареждане около 1,5 h 
- предавателно отношение на диаметрите на забните колела(от двигателя към 

задното колело) 
I= 1-7; d1 = 40mm; d2 = 300mm 

 
IV. Принципна ел. Схема на електрозадвижване с акумулаторно 

управление – фиг. 1 
 

 
Фиг .1 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                              БСУ - Годишник, Том ХХVI, 2012 
 

 358

Регулиране на скорост с превключвател с четири положения  за номинален ток 
от 10А 

Позиция 0 – изключено 
Позиция 1 – първа скорост(потегляне) 
Позиция 2 – втора скорост 
Позиция 3 – трета скорост  
Изключване и спиране в последователност 3-2-1-0 
Предпазител 15А/40V DC, използва се автоматичен 10A/250V или съсъ стопяем 

предпазител за променлив ток. 
Принцип на действие: 
При превключване на превключвателя се променя напрежението захранващо 

електродвигателя. Използваният двигател е постоянно токов следователно при промя-
на на входното напрежение се променя и честотата му на въртене тоест при позиция 1 
колелото ще потегли. При позиции 2, 3 просто ще се увеличи скоростта при равен 
терен. 

 Предимството на този вид схема е простото управление и ниската цена както и 
лесната подръжка и експлоатация. 

 
V. Електрозадвижване с транзисторен импулсен регулатор 
 

Силов блок на регулаторафиг. 2: 
 

 
 

Фиг. 2 
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Импулсния регулатор се състои от три успоредно свързани биполярни 
транзистора тип NPN. За защита от пренапрежения се използват диодите VD1, VD2, 
VD3 и съответните RC групи съгласно схемата. В колекторната вегигана транзисто-
рите са свързани предпазители чиято цялост се индицира от съответните светлодиоди 
СД1 , СД2 и СД3. Стойностите на елементите от схемата на фигура 6.2 са следните 

 
Транзистори VT1,VT2 и VT3 Pк = 200,W; Uке = (150-200),V; Iк = 30,А. Диоди 

VD0 – 10A/200V. Предпазители – 4А/250V. Автоматичен предпазител(прекъсвач) – 
10А/250V 

 
 
VI. Компановка  
 

 
 
 

Фиг. 3 
 
 

Легенда: 
 
1. Двигател 
2. Блок акумулатори 
3. Управляващ блок 
4. Верижни предавки с i = 1/7; d1/d2; (40/300)mm  
5. Верижна предавка за педалите 
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VII. Принципна ел.схема на цялостно електрозадвижване фиг. 4: 

 

 
 

Фиг. 4 
 

Принцип на работа: Импулсния регулатор подава поредица от импулси които 
посредством съглавуващия блок управляват транзисторите VT1, VT2 и VT3. Регули-
рането на скоростта става чрез  потенциометъра R1. 
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Abstract: The creation of new terms can not be avoided, but to be negligent of the new 
terminology that we use can lead to a situation of confusion rather than consensus and 
understanding. The purpose of this paper is to outline the nature and main features and to 
propose a comprehensive definition and delimitation of terms: 1) Internet network, 2) World 
Wide Web, 3) social web, 4) social networking sites, 5) social media. An attempt is made to 
show that the content of each subsequent term is derived from the preceding as a major 
factor for this is the increasing role of connections, relationships and interactions between 
people. 
 
Key words: Internet network, World Wide Web, social web, social network, web 2.0., social 
networking sites, social media. 

 
„… телефон със социална мрежа” 

Из реклама на мобилен телефон по телевизията 
 

Всекидневното говорене омаловажава и променя смисъла и същността на тер-
мини като социална мрежа и социална медия. Преминавайки от научния изказ към 
всекидневния говор, усвоявайки бързото и съкратено говорене характерно за техноло-
гичната среда използваме думи с неопределено значение, неправилно използваме 
научни термини, за да обозначаваме с тях всекидневни дейности. 

Създаването на нови термини не може да бъде избегнато, но да сме небрежни 
към използваната от нас терминология, може да ни доведе до ситуация на объркване 
отколкото до консенсус и разбиране.  

Целта на настоящата статия е да очертае същността и основните характерни 
черти и да предложи една разбираема дефиниция и отграничаване на понятията:  

1) интернет-мрежа; 
2) уеб-мрежа; 
3) социална уеб-мрежа; 
4) социални мрежови сайтове, сайтове за свързване в социална мрежа; 
5) сайтове за социални медии. 
Към тази цел добавям задачата да покажа, че съдържанието на всяко следващо 

понятие произлиза от предходното като основен фактор за това е увеличаващата се 
роля на връзките, отношенията и взаимодействията между хората. 
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Изследователските въпроси, на които ще се опитам да дам отговор са: 
1. Има ли разлика между интернет и уеб-мрежата, и ако да, каква е тя?  
2. Има ли разлика между социални мрежи и социални медии, и ако да, каква е тя?  
Основната хипотеза е, че интернет се отнася към мрежата така, както социални-

те медии се отнасят към социалните мрежи. Първото е по-общо, по-абстрактно като 
понятие, а второто е елемент, съществена част от него. Първото е „архитектурата”, 
второто е социалната същност. Първото задава структурата, второто съдържанието. 

И още, съществува същностна разлика между анализа на социалната мрежа 
(analysis of social networks), който е разработен и поддържан от Харисън Уайт, дораз-
вит, наложен и защитаван от Марк Грановетер и Бари Уелман и социалната уеб-
мрежа (social web) в аналогия на световната мрежа-паяжина (world wide web) за първи 
път измислена като словосъчетание от Хауърд Рейнголд.   

В същото време „инструментите”, чрез които могат да се създават, развиват, и 
поддържат реалните социални мрежи са една съществена, развиваща се част от на-
стоящата архитектура на Интернет. В момента, в който те се появяват на бял свят за-
почват да привличат милиони посетители и ползватели, като по този начин превръщат 
част от уеб-мрежата в социална такава.  

Основните понятия, които ще разгледам и, между които търся връзките и отно-
шенията са: 

 

1. Интернет-Мрежата (internet) 
В Енциклопедия Британика Интернет е дефиниран като публично достъпна 

компютърна мрежа, свързваща множество по-малки мрежи от цял свят.[1] Тази мрежа 
се ражда в резултат на програма на отбраната на САЩ, наречена APRANET 
(Advanced Research Projects Agency Network), която е основана през 1969 г. със свърз-
ване на компютри в Калифорнийският университета в Лос Анжелис, Станфордския 
изследователски институт, Калифорнийският университета в Санта Барбара и Уни-
верситета в Юта. Целта на АПРАНЕТ е била да се проведат изследвания в областта на 
компютърните мрежи, за да се гарантира устойчива и оцеляваща комуникационна 
система в случай на война. 

През 1971 г. се развива първата програма за изпращане на електронна поща по 
разпределителна мрежа. До 1973 г. електронната поща представлява по-голямата част 
от трафика на АПРАНЕТ. Това е и годината когато са направени международни 
връзки с АПРАНЕТ от страна на Британия и Норвегия. През 70-те год. се развиват 
пощенските списъци (mailing list), нюзгрупите (newsgroups), бюлетин-бордовите сис-
теми (bulletin-board systems), TCP/IP комуникационни протоколи (transmission control 
protocol/Internet Protocol), които са приети за стандартни протоколи на АПРАНЕТ през 
1982-83 г., което довежда до широката употреба на термина Интернет. През 1984 г. е 
представена системата за имената на домейните (domain name addressing system). През 
1988 г. стават възможни разговорите в реално време по мрежата, с помощта на разви-
тието на протоколите Internet Relay Chat. През 1990 г. АПРАНЕТ престава да същест-
вува, като оставя след себе си NSFNET (National Science Foundation Network)[2] и пър-
вия търговски достъп до Интернет става достъпен.  

 
                                                            

1 Internet. (2011). In Encyclopædia Britannica. Retrieved from 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/291494/Internet 

2 Създадена през 1986 г. дистрибутивна мрежа на мрежите от Националната Научна Фондация, 
способна да се справи с далеч по-голям трафик 
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2. Уеб-мрежата (world wide web) 
Годината е 1991 г., когато е създадена световно разпространената мрежа – 

www (World Wide Web). Буквално може да се преведе и като паяжината. Наричана е 
също световната мрежа или само уеб. Представлява взаимно свързани хипертекстови 
документи, до които може да се достигне чрез компютърната мрежа Интернет. 

Тези хипертекстови документи се наричат уеб-страници. Идеята за световната 
мрежа е предложена през 1989 г. от Тим Бърнърс-Лий, английски инженер, който 
ръководи и нейната първа реализация в мрежата на Европейската организация за яд-
рени изследвания в края на 1990 г. 

 

Двете понятия – Интернет-мрежа и уеб-мрежа – често пъти се използват като 
взаимозаменяеми. 

Интернет представлява мрежа от взаимосвързани компютърни мрежи. В цен-
търа на тази мрежа са компютрите, които са новите комуникационни посредници.[3] 
Тя е видима, реална, има форма и структура; представя се чрез фиброоптичните кабе-
ли по дъното на океаните, информационните супермагистрали, милионите компютри, 
свързани посредством сложна система от електронни и оптически мрежови уст-
ройства и технологии. Структурата на Интернет е мрежа. Компютрите, които са част 
от Интернет се наричат хостове (hosts). Обменът на информация се осъществява като 
се предава информация от един компютър на друг. Компютърът, който получава ин-
формация се нарича клиент, а този, който я предоставя – сървър. Това са възлите на 
мрежата. 

Част от мрежата е световната мрежа – уеб, която представлява съвкупността от 
всички уебсайтове. Тя изпълва със съдържание тези възли.  

В своята книга „Weaving the Internet”[4] Тим Бърнърс-Лий разказва историята 
на развитието на световната уеб-мрежа, като разкрива не само историческите факти и 
събития, които довеждат до това откритие, а и неговото значение за миналото, настоя-
щето и бъдещето на света и човечеството. Неговата цел е хората да разберат какво 
представлява уеб-мрежата на това ниво, за да могат да разберат какъв може да бъде 
истинският й потенциал в бъдеще. Идеята, която създателят има за уеб-мрежата е 
всичко да бъде потенциално свързано с всичко останало. Тази идея, според него, ще 
предостави на хората нова свобода и ще им позволи да се развиват по-бързо отколко-
то някога е било възможно.  

Това кореспондира и с въведението на Майкъл Дертузо към книгата, в което 
той споделя вярванията на Лабораторията, в която работят с Бърнърс-Лий[5], а имен-
но, че „технологията е неразделна част от хуманността на човечеството и, за да се по-
лучи истински прогрес, двете трябва да се развиват заедно, да ходят ръка за ръка, като 
нито едната от тях не трябва да бъде като прислужник на другата…”[6]  

Мечтата на Бърнърс-Лий е уеб-мрежата да е едно общо информационно прост-
ранство, в което хората комуникират като споделят информация. Универсалността й 
като качество е от първостепенно значение. Другата част от мечтата му е свързана с 
всеобщата употреба на уеб-мрежата – тя да стане реалистичното огледало или всъщ-

                                                            

3 Abbate, J. Inventing the internet. MIT Press, 2000. 
4 Berners-Lee, T. Weaving the Web: The Original Design and Ultimate destiny of world wide web by 

its inventor.  1999. 
5 MIT Laboratory for Computer Science. 
6 Пак там. Рр. lx 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                              БСУ - Годишник, Том ХХVI, 2012 
 

 364

ност основното превъплъщение на начините, по които хората работят, прекарват 
свободното си време, социализират се.[7]  

Идеята на Бърнърс-Лий е подхранвана от виждането му за уеб-мрежата като 
мощна сила за социална промяна и индивидуална креативност и творчество. Уеб-мре-
жата е повече социално откритие отколкото такова на техниката. Самият Бърнърс-
Лий признава, че прави уеб-мрежата и я разработва така, че да има социален ефект – 
да помогне на хората да работят заедно. Крайната цел на уеб-мрежата е да подпомог-
не и подобри подобното на уеб-мрежата съществуване на хората по света. Това, което 
представляват хората, групите, с които се свързват, чувствата на доверие и недоверие, 
които събуждат у другите, това, в което вярват, одобряват, с което се съгласяват и от 
което зависят е представено в и представлява самата уеб-мрежа. 

 
3. Социалната уеб-мрежа (social web) 
Терминът „социална уеб-мрежа” е измислен и въведен от Хайърд Рейнголд 

през 1996 г. и се отнася за тази част от уеб-мрежата, която ще се трансформира в со-
циална уеб-мрежа, под въздействието и интереса на юзерите, които искат да се соци-
ализират чрез нея.  

В книгата си „The virtual community: homesteading on the electronic frontier” 
Хауърд Рейнголд обяснява, че започва да нарича уеб-мрежата „социалната уеб-мре-
жа” асоциирайки я с възможността хората да комуникират чрез нея, не само да сърфи-
рат. 

Социалната уеб-мрежа се получава като резултат от популяризирането на съ-
ществуващи технологии. Уеб-мрежата от своето начало е имала една цел – да включ-
ва не само връзките между хипертекстовите документи, но и отношенията и връзките 
между хората.[8] Тъй като човешките същества по природа са социални същества, то-
ва означава и, че технологиите, създадени от човек са направени така, че да служат на 
човека, т.е. да обслужват неговата изконна природа – присъщото му да бъде социален. 
Затова и социалната уеб-мрежа обхваща уеб-сайтовете и софтуеъра, които са разрабо-
тени и развиващи се по начин, по който да поддържат и подхранват социалните вза-
имодействия. Тези онлайн социални взаимодействия формират основата на нараства-
щата онлайн активност.  

 
Използването на уеб-мрежата и достъпът до интернет-мрежата не са вече само 

вградени в ежедневния живот на човека, но се увеличава и частта от уеб-приложе-
нията, в които взимат участие всички заинтересовани участници (т.нар. participative 
web). Хората имат възможността да допринасят за развиването, оценяването, сътруд-
ничеството и споделянето на съдържание, както и в регулирането на приложенията, 
които се използват в уеб-мрежата. Потребителите ползват нови уеб-приложения, за да 
изразяват себе си чрез създаденото от тях съдържание (user-created content (UCC). По 
този начин се ражда т.нар. уеб 2.0. 

Уеб 2.0 е наименование, създадено от O’Reilly Media[9] през 2004 г.  

                                                            

7 http://www.w3.org/People/Berners-Lee/ShortHistory.html 
8 Appelquist, D., Brickley, D., Carvahlo, M., Iannella, R., Passant, A., Perey, Ch., Story, H. A 

Standards-based, Open and Privacy-aware Social Web. W3C Social Web Incubator Group Report. 
6th December 2010 Report. W3C Incubator Group Report. 
http://www.w3.org/2005/Incubator/socialweb/XGR-socialweb-20101206/. Retrieved 6/8/2011. 

9  Компания занимаваща се основно с издателска дейност. 
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Според Тим О'Рейли, Уеб 2.0 (Web 2.0) е „бизнес революция в компютърната 
индустрия породена от преминаването към уеб-мрежата-като-платформа, и от опита 
да се разберат правилата за успех в тази нова платформа.”[10] 

Тим Бърнърс-Лий оспорва значението на термина, след като много от техноло-
гичните компоненти на уеб 2.0 са били използвани още от създаването на уеб-мрежа-
та. Създавайки уеб-мрежата той я е виждал като „съвместен посредник, място където 
всички се срещат, четат, пишат.”[11]  

Въпреки, че терминът подсказва за една нова версия на уеб-мрежата, явлението 
не се отнася до обновление на интернет-мрежата или на техническите стандарти на 
световната уеб-мрежа, а на промени в начините, по които тези стандарти се използват.  

Гари Шели и Марк Фрайденберг (Gary B. Shelly, Mark Frydenberg) в своята 
книга „Web 2.0: Concepts and Applications” представят социалните и технологични 
усъвършенствания, които довеждат до т.нар. уеб 2.0. Според тях уеб 2.0 е резултат от 
няколко еволюции, които се осъществяват в приблизително един и същи период от 
време.[12] Най-съществената от тях, според мен, е тази, че „обществото възприема 
тези технологични промени до степен, до която те не само са насърчавани, но и очак-
вани”. 

Една от основните трансформации е начинът, по който хората започват да из-
ползват уеб-мрежата. Уеб-сайт 2.0 позволява на потребителите да взаимодействат и 
да сътрудничат помежду си, в един социален диалог като създатели (просуматори) на 
създадено от тях съдържание в една виртуална общност, в контраст с уеб-сайтовете 
1.0, където юзърите (потребители) имат възможност пасивно да разглеждат съдържа-
ние, което е създадено за тях. 

От голямо значение за тези уеб-сайтове 2.0 са сътрудничеството, съвместната 
работа и обмена между потребителите. Примери за уеб-сайтове 2.0 са т.нар сайтове за 
свързване в социални мрежи (social networking sites), блогове, уикита (wikis), сайтове 
за споделяне на видео, фото, аудио файлове и др. 

 
4. Сайтове за свързване в социална мрежа (social networking sites). 
Дана Бойд и Никол Елисън дефинират сайтовете за социални мрежи (social 

network sites) като уеб-базираните услуги, които позволяват на хората да (1) изграж-
дат свои публични или публично-частни профили в рамките на една ограничена сис-
тема, (2) създават списък с други потребители, с които те да споделят връзка, и (3) 
преглеждат и преминават през техния списък от връзки и тези, направени от други в 

                                                            

10 O’Reilly, T. What is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 
Software, p. 30, 2005. 

11 Berners-Lee on the read/write web. BBC News. 2005-08-09. Retrieved 2011-02-06. 
12 Тези еволюции са: 1) развитието на интернет до такава степен, че свързаността е налице 
почти навсякъде; 2) персоналният компютър се превръща в устройство, което може да бъде 
открито в домове, училища, и офиси; 3) мобилните телефони се променят в устройства, чрез 
които могат да се правят не само телефонни разговори, но осигуряват и достъп до уеб-
мрежата; 4) уеб-браузъра става широко разпространен и достъпен инструмент, с който да се 
проучва уеб-мрежата; 5) уеб-базираните приложения се разработват по такъв начин, че да 
могат да се използват на различни устройства; 6) хората, които разработват новите уеб-тех-
нологии използват уеб-мрежата, за да разгръщат нови версии на софтуерните приложения; 7) 
обществото възприема тези технологични промени до степен, до която те не само са насърча-
вани, но и очаквани. 
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рамките на системата.13 Дана М. Бойд определя онлайн социалните мрежи като: "уеб-
базирани услуги, 

Докато Бойд и Елисън използват термина „сайт за социална мрежа” (social 
network sites), за да опишат този феномен, терминът „социални мрежови сайтове” или 
„сайтове за създаване на социални контакти” (social networking sites) също се появява 
в публичния дискурс, и двата термина често се използват взаимозаменяемо.  

Според тях терминът „създаване на контакти” (networking) подчертава започва-
нето на връзката, често пъти между непознати. И докато създаването на социални 
контакти е възможно посредством тези сайтове, то не е основната практика на много 
от тях, нито е това, което ги отличава от други форми на компютърно-опосредствана 
комуникация. 

Това, което прави сайтовете за социални мрежи уникални не е, че позволяват 
на хората да се срещат с непознати, а по-скоро, че позволяват на потребителите си да 
се свързват и да правят видими своите социални мрежи. Участниците не е необходи-
мо да създават социални контакти или да се срещат с нови хора, вместо това те основ-
но комуникират с хора, които вече са част от тяхната разширена социална мрежа. По 
този начин се акцентира върху тази свързана социална мрежа като критична организа-
ционна черта на тези сайтове. 

Къде се вписва теорията за социалната мрежа на Грановетер и Уелман в тази 
технологична трансформация на уеб-мрежата?  

Най-общо социалната мрежа е социална структура изградена от актьори (били 
те индивиди, групи, организации) и връзките между тези актьори (връзки като отно-
шения, зависимости или взаимодействия).  

Сайтовете за социални мрежи могат да се разглеждат като изследователски  ин-
струменти, които в много по-голяма степен могат да изследват тези мрежи. Тези ин-
струменти имат силата да структурират и да правят видими съществуващите онлайн 
взаимоотношенията, както и да създават нови връзки. Тези сайтове се фокусират вър-
ху изграждането и отразяването на социалните мрежи или на социалните отношения 
между хората, които споделят общи интереси, идеи, дейности, събития в рамките на 
своите индивидуални мрежи. 

 
Сайтовете за социални мрежи вдъхновяват възникването на т.нар. сайтове за 

социални медии, които позволяват на хората да споделят новини, обзорни статии, 
личен опит или любими сайтове с другите.  

  
5. Сайтове за социални медии (social media sites or media for social interaction) 
Социалните медии включват уеб-базирани и мобилни технологии, които пре-

връщат комуникацията в интерактивен диалог. Социалните медии са такъв широк 
термин, който обхваща голям брой уеб-сайтове. Общата черта на тези уеб-сайтове е, 
че този, който ги използва е способен да взаимодейства със самия уеб-сайт, или да 
взаимодейства с другите посетители на уеб-сайта. Основната характеристика на 
тези медии е тяхната интерактивност.  

Андреас Каплан и Майкъл Хаенлейн определят социалните медии като „група 
от интернет-базирани приложения, които възникват въз основа на идеологията и 

                                                            

13 Виж: Boyd, M., & Ellison, B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. 
Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11. 
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html  
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технологията на уеб 2.0, позволяват създаването и обмена на съдържание, генерирано 
от потребителите.”[14] 

Чрез прилагане на набор от теории в областта на медийните изследвания и 
социалните процеси, Каплан и Хаенлейн създават схема за класифициране на различ-
ни типове социални медии. Според тях има шест такива типа: 

1) съвместни проекти (например Wikipedia) 
2) блогове и микроблогове (например Twitter) 
3) общности според съдържанието (content communities – например YouTube) 
4) сайтове за социални мрежи (например Facebook) 
5) виртуални игрови светове (virtual game worlds – например World of Warcraft) 
6) виртуални социални светове (virtual social worlds – например Second Life). 
Технологиите посредством, които се изграждат тези социални медии са: блого-

ве, споделяне на снимки и музика, публикуване на стена, изпращане и получаване на 
електронна поща, изпращане на мигновени съобщения, и др. 

От своя страна Критцман и колектив[15] представят рамката, която дефинира 
социалната медия като използват седем основни градивни елемента: идентичност, 
разговори, споделяне, присъствие, взаимоотношения, репутация и групи. Услугите на 
социалните медии определят фокуса върху някои или всичките седем основни градив-
ни елемента, които помагат в разбирането на нуждите от ангажимент на аудиторията 
на тези социални медии.  

В условията на уеб 2.0, сайт за социална медия е сайт, който не само предоста-
вя информация, но и взаимодейства с потребителя докато му предоставя тази инфор-
мация. Това взаимодействие може да е нещо просто като предоставяне на възможност 
за коментари или възможност за гласуване по определен начин за някоя статия, или 
може да бъде нещо по-сложно като препоръка за определени филми на базата на 
рейтинги на други хора с подобни интереси. 

 
Вместо заключение 
Често пъти виртуалното пространство се третира като изолиран социален фено-

мен, без да се взима предвид съвместяването на взаимодействията в уеб-мрежата и 
другите аспекти от живота на хората. Уеб-мрежата е само един от начините, по който 
хората могат да си взаимодействат. Тя (уеб-мрежата) не е отделна, изолирана реал-
ност. Хората, които си взаимодействат в нея, носят своите офлайн характеристика 
като пол, възраст, раса, етап от жизнения си цикъл, културна среда, социалноиконо-
мически статус и своите офлайн връзки с другите. 

Това, което уеб-мрежата може да предложи е емоционална подкрепа, приятел-
ство, информация, вземане на решения за осъществяване на определени мерки, пре-
дизвикване на чувство на принадлежност. Всичко това са нематериални блага, които 
лесно могат да се предоставят чрез използването на компютър. Друг е въпросът какво 
е качеството и ограничеността на подобна подкрепа. Една електронна прегръдка или 

                                                            

14 Kaplan, A., M. Haenlein. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social 
Media. In: Business Horizons 53 (1), pp. 59-68. doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003. ISSN 0007-
6813. Retrieved 2010-09-15. 

15 Kietzmann, J., Hermkens, K., McCarthy, I. and Silvestre, B. Social media? Get serious! 
Understanding the functional building blocks of social media. In: Business Horizons 54 (3): pp. 41-
251. doi:10.1016/j.bushor.2011.01.005. ISSN 0007-6813. Retrieved 2011-08-23. 
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целувка изразена с т.н. емотикони не е равна като вложено чувство и физически 
контакт на физическата такава. Но това не означава, че човек е склонен да замести 
едното с другото, а по-скоро да добави едното към другото. 

 
Човек не разделя света си на две – хора, с които се среща лично и хора, с 

които комуникира онлайн. Валидно е обратното. Често пъти персоналните връзки се 
пренасят във виртуалното пространство. Важното в случая е взаимоотношението и 
отношението, а не вида комуникация. Комуникацията започнала под една форма в да-
ден момент, може да продължи под друга форма в друг момент. 
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Abstract: The Transition in Bulgaria (1990-2008) led to intense transformations in lifestyle 
and culture of the Bulgarians people –in the political and managerial structure, economic 
and labor working life, in education and science. This reorganization and profound change 
caused significant mark on the roles of the Woman – her status and relationships, her public 
image, her relationships in the family and in her professional and career development. 
 
Key words: roles, stereotypes about gender roles, gender-role norms, roles of woman, 
family, career development, conflict between roles. 
 
 

Преходът в България (1990-2008) доведе до интензивни трансформации в бита 
и културата на българите – в политическата, властова и управленска структура, в ико-
номическия и трудово-професионалния живот, в сферите на образованието, науката, 
технологиите и техниката. Промени се стратификационната структура на обществото. 
Тази динамика провокира промени и в ценностния мироглед и в моралния облик  на 
българското общество.  

Тази реорганизация и дълбока промяна нанесе съществен отпечатък и върху 
ролите на Жената – нейният статус и взаимоотношения, общественият й образ, взаи-
мовръзките й  в сферата на семейството и в професионално-кариерното й развитие. 

 
Ролите – същност и измерения 
 

Филми, театрални постановки, опери и оперети, мюзикъли са произведения, 
които оценяваме спрямо сюжета и сценария, спрямо играта и изпълнението на ролите 
от актьори и актьорския състав. В реалния живот, всяка роля също бива оценявана, 
зачитана и подложена на критика – както от самия индивид, така и от хората в со-
циалната и професионална група, общност, институция, в зависимост от лични и со-
циални норми.  

Какво са ролите? 
Ролите са „връзка” между индивида и околните, между индивида и групата, и 

обществото като цяло. Те посредничат между личните и социалните нива в органи-
зацията.  

 

Задачата на ролите е да поддържат социалната система и да я предпазват от 
хаос и нежелана промяна [1]. Те трябва да бъдат регулирани и контролирани, както от 
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самите индивиди, така и от групите и общностите, институциите и организациите. 
Това е така, доколкото има потребност от устойчивост на ролите, дори когато има 
промяна и развитие. Според Сава Джонев, ролята е „нормативно предписана, стан-
дартизирана форма на поведение, реализирана от индивида в резултат на заемана-
та от него определена позиция” [2]. Друга дефиниция на термина „роля” дават Пол 
Секърд и Карл Бакман, според които „ролята се използва, за да обозначи както пози-
цията, така и свързаните с нея очаквания” [3]. Например, ролята на майка, обозна-
чава, както позицията й в семейството, така и очакванията към нея, свързани с раж-
дане, отглеждане, възпитание и социализация на нейното дете/деца. 

Какво се откроява в научните дефиниции? „Ролята” е нормативно правило, т.е. 
действа като образец, рамка и регулатор на обществените взаимоотношения, постъп-
ки и обноски. Важен момент при изследване и анализиране на ролята е очакваното 
поведение на индивидите. Дефинициите ясно очертават, че ролята е в подчинение и 
взаимозависимост от заеманата позиция на индивида. 

Спрямо биологичния си пол, индивидите изпълняват мъжки и женски социални 
роли – т.н. полови роли. За да има ред и устойчивост в обществото, индивидите тряб-
ва да изпълняват „правилните” за тях роли, те трябва да се адаптират към задълже-
нията и правата на заеманата от тях позиция. Половите роли са тези, предписващи 
какво би трябвало да прави човекът, заемащ дадена позицията и какви са неговите от-
говорности, в зависимост от неговия пол – мъжки или женски. Разбира се, половите 
роли се базират на биологични и психологични фактори и особености. Но те преди 
всичко са продукт от социалната среда, на културната традиция. 

Половата роля се определя като „набор от поведения и характеристики, раз-
глеждани като, първо, типични за жените и мъжете (полово-ролеви стереотипи) и 
второ, желателни за жените и мъжете (полово-ролеви норми, т.е. нагласите към по-
ловите роли)” [1]. Или казано по друг начин, това е съвкупността от личностните чер-
ти и характеристики, нагласи, способности, морал и ценности, поведение и дейности, 
които социумът дефинира като целесъобразни за определения пол. Те са в сила както 
в личния (частния), така и в обществения (публичния) живот на хората.  

Можем да кажем, че съществува „невидима” скала за измерване на типично 
мъжките и типично женските характеристики – и индивидите се социализират, разви-
ват и интегрират в обществото чрез „подходящите” за техния пол роли. Тези убежде-
ния се превръщат в стереотипи, валидни като правила за всички мъже и жени в об-
ществото и се асимилират по време на социализацията, развивайки се през целия жи-
тейски път. Това е валидно дори и за нашата епоха на „уни-секс”, дори при прекалена 
еманципираност на част от жените, които на практика поемат типично „мъжко” пове-
дение, отношение и мироглед, и обратно, дори при видима „женственост” на мъжете.  

Виждаме, че след няколко десетилетия на мощно усилие традиционните раз-
лики между двата пола да бъдат размити и заличени, това на практика не стана. 
Половата диференциация остана ясно откроена – както в семейната сфера, така и в 
сферата на трудово-професионалната и кариерната реализация на мъжете и жените в 
Европа, в християнска Европа. А колкото повече се увеличава мюсюлманския кул-
турен елемент в Европа, толкова връщането към рязко разграничаване и закрепване в 
типично мъжки и женски ролеви патриархални модели става факт.  

 
Стереотипи за половите роли  
 

Те отговарят на въпроса „Какви са очакванията към мъжа и към жената?”. 
Очакванията се обуславят от правата и задълженията на хората, в зависимост от 
заеманата от тях позиция. Стереотипите са свързани с културата и ценностите на 
обществото и са мерило за оценка и самопреценка.  
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 „От жените се очаква да бъдат ориентирани към дома, да са топли, емо-
ционални, физически слаби, зависими, пасивни и красиви – от тях се очаква да из-
граждат дома и да бъдат майки” [1] – така се определят общоприетите стереотипи 
за женственост в обществото. Те са приети както от мъжете, така и от жените.  

Традиционният полов модел (патриархалният) отдава на жената ролята на май-
ка, съпруга и домакиня, а „от мъжа се очаква професионална кариера, подсигурява-
ща финансово и материално семейната издръжка”. Очакванията към жената са свър-
зани предимно с нейната основна функция – репродуктивната. Тя трябва да даде своя 
принос за създаване, съхраняване и предпазване на семейството, като поеме грижите 
за поддържане на домакинството и отглеждане на децата – както физически, така и 
емоционално. Патриархалността предопределя стриктно тези установени „роли” за 
мъжа и за жената, поради различния им социален статус. „Мъж и куче навънка, жена 
и котка край печката” [4] – повелява още традицията.  

Наред с грижите за семейството от жената се очаква да бъде и красива, да  
подържа своя външен вид, за да бъде „харесвана и обичана” от своя съпруг/партньор. 
Тази грижа отнема време (за спорт – поддръжка на добра физическа форма, за гарде-
роб – да подбере най-подходящите й тоалети, обувки и бижута, за грим и прическа и 
др.). Колкото повече време жената отделя за грижи в семейството, с толкова по-малко 
време разполага за поддържане на външния си вид. Разбира се, поддържането на 
външността не изисква само време, изисква и немалко средства. В момент на криза на 
семейния бюджет на българите, поддържането на външния вид не може да бъде 
напълно осъществено. То е ограничено и сведено до минимум. До какво води това? 
От една страна, липсата на средства води до понижено самочувствие и неудовлетво-
реност на българката, научена да поддържа външността си, а от друга, води до кон-
фликт между съпрузите/партньорите (конфликт, продиктуван от модела „модерната 
жена – съпруга и майка).  

През последното десетилетие в България се роят множество конкурси за жен-
ска красота, които извисяват външната красота като ценност. В това няма нищо лошо, 
но се формират нагласи, че външният вид на дамите играе ключова роля и е импера-
тив за успеваемост, както и „гарант” за повишаване на статуса им в обществото. 
Култът към външната красота на жените подменя тяхната вътрешна, нравствена и ду-
ховна красота, неизменно водещо до морален упадък и криво разбиране на красотата.  

 
Полово-ролеви норми 
 

Нормите, свързани с очакванията за поведението на даден индивид, са в зави-
симост от неговия пол и заеманите от него социални позиции. Тези норми имат регу-
лираща функция в поведението и идентификацията на хората.  

За половата идентификация на индивидите, в ранните детски години, значение 
имат родителите, които формират и моделират „правилните, според пола” характерис-
тики и черти в поведението на децата. Родителите са онзи коректор, който трябва да 
насочва развитието на полово подходящите роли на децата си. Най-лесно може да 
онагледим това с играчките, които родителите подбират за децата си – типично, спо-
ред очакванията, родителите купуват и дават на децата си подходящите за тях иг-
рачки.  

Разглеждайки сайтове, предлагащи играчки – какво ни прави впечатление16? 
Рубриките са разделени в секции – играчки за момичета и за момчета. Въпреки 

                                                            

16  Разгледани са: http://www.toytownbg.com; http://www.toy.store.bg; http://kids.market.dir.bg; 
http://www.eontoys.com и др. 
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идеологията за равенство на половете, ставаме свидетели на разделението по пол, 
дори и при закупуването на играчки, онлайн. 

От най-ранно детство, децата са приучвани да играят с подходящите за техния 
пол, играчки – на момиченцата е препоръчано (прието) да играят с кукли, къщички за 
кукли, бебе-кукли, плюшени играчки, животинчета и др. В същото време, момчетата 
си играят с колички, екшън фигурки, войници, мишени, пластмасови оръжия и ме-
чове, самолети, бойни кораби, хеликоптери, куфарчета с работни инструменти, робо-
ти, и др. 

Чрез играчките се задават първите негласни указания за полови различия – 
момичетата си играят с играчки, учещи ги как да бъдат по-грижещи се за другите, съз-
даващи у тях чувствителност, емоционалност и отговорност, нагласи за грижовност и 
майчински инстинкт, докато при момчетата се формират и развиват личностни харак-
теристики като сила, решителност и развитие на стратегическото мислене. Това са все 
фактори за тяхната полова идентификация. 

 
Образът на жената в социалистическата действителност 
 

Ако се върнем назад във времето и проследим историческия път, извървян от 
българския народ ще забележим ключовата роля на българката като майка, „пазител” 
и „съзидател” на българския дух и традиции, морал и ценности, норми и идеали, 
които е предавала на потомствата си. И по този начин ги е съхранявала в рамките на 
обществото като цяло. В миналото основната роля на жената е била съсредоточена в 
семейството и домашния бит и труд. Докато до началото на 20 в. периметърът на дей-
ствие на българката е бил ограничен с нейната биологична функция (раждането и 
отглеждането на деца), то с повишаване на образователното й равнище, професионал-
ната й ангажираност и навлизането й в обществената сфера – спектърът й от роли се 
разширява. Излиза от патриархалния модел и влиза в гражданския модел на европей-
ската демокрация и развито общество.  

В социалистическото общество жените масово навлязоха в публичния живот, 
станаха активни и реализиращи се чрез професията си и се превърнаха във фактор за 
икономиката на България. Както твърди Татяна Стоичкова, „професията за жените 
се превърна в концепция за живота и начин на живот”. Тя е онази предпоставка за 
равноправие, която създава икономическата независимост на жените. Към края на 80-те 
години делът на работещите жени в България е близо 70% [5], което говори за изклю-
чително висока трудова ангажираност на българките, за възможностите им за лич-
ностна реализация чрез труд, образование и публична активност, за съответни об-
ществени предпоставки и стимули за истинска женска еманципация.  

В десетилетията на социалистическо развитие, жената е била определяна като 
„прогресивна сила, която има особена роля в преобразуването на обществения и 
всекидневен живот, в създаването на „новия човек” и „социалистически начин на жи-
вот” [6]. Тя е била възприемана като „двигател на промяната”. В този период жените 
са наричани „труженички”, „боркини”, „активистки” [7], или още – жената е опреде-
ляна като „строителка на социализма”, „майка-героиня”, като „променящо” се социал-
но същество, разпределяща своя живот между обществената и домашната сцена – в 
къщи раждаща и отглеждаща деца, активна в обществената сфера и професията [6]. 
По думите на Чавдар Кюранов в този период се е утвърдил триединен модел на жена-
та – жената като труженица, гражданка и майка”. Този модел се явява основата за 
равнопоставеност на българката чрез изпълнението на трите й функции – жената като 
работещ индивид, като активен гражданин и обществена личност, и жената като май-
ка. С основания Михаил Мирчев посочва, че българките са едни от най-рано и най-
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всестранно еманципираните жени в Европа – още от времето на социализма, от десе-
тилетията на 60-80-те години. Посочва още, че ролите й на работеща и реализираща 
се жена (извън семейството) и ангажирана със семейството и децата е „двойно бреме”. 
Въпреки това тя не е имала тревоги и притеснения за сигурността на децата, за тях-
ната издръжка, за тяхното детство, за образованието и възпитанието им. 

Още тогава тези трансформации в социалните роли на жената промениха се-
мейните модели, измъкнаха огромна част от жените от патриархална зависимост и ги 
освободиха за трудова и гражданска активност, наред с мъжете, младите наред с въз-
растните. Това, разбира се, още тогава оказа влияние върху раждаемостта, начина на 
отглеждане и възпитание на децата, предефинираха се отношенията между съпру-
зите/партньорите. 

 
Образът на съвременната жена  
 

С всяко изминало десетилетие българката все повече се стреми да съчетава и да 
постигне баланс между ролите си: първо, в семейството, където трябва да бъде май-
ка, съпруга и домакиня (грижите за дома и семейството са предимно задължение на 
жената, тя поема отговорността по отглеждане и възпитание на децата, грижите за 
съпруг/партньор, готвене, чистене, пазаруване, поддържане на семеен уют и др.) и 
второ, в трудово-професионалната си дейност, където трябва да доказва ежедневно 
своите знания и умения, квалификация и професионализъм, да бъде производителна, 
изобретателна и иновативна, да бъде мотивирана за нови задачи и постижения, да 
бъде готова за един дълъг йерархичен професионален път. Съвременната жена трябва 
да покрива по-високи критерии по отношение на платен и неплатен труд от 
жената през миналия век, продиктувани от новите възможности, предоставящи се от 
глобализиращия се свят. 

Различни са професиите, образователното и културно равнище, потребността и 
достъп до информация, различен е начинът за забавление, отдих и почивка, различна 
е визията за „времето”, променени са ценностите, морала и моделите на поведение на 
хората, трансформиран е имиджът на успялата жена. Съвременният образ на жената 
върху който се акцентира е „жената-бизнес дама”, „жената, изграждаща кариера” и 
„модерна майка”. 

Съвкупността от ролите, които изпълнява жената и несъвместимостта на някои 
от тях, води до настъпване на напрежение и конфликт между тях. За съжаление, не 
съществува единен наръчник, даващ инструкции за действието им в определени си-
туации. „Конфликтът възниква, когато едно очакване изисква поведение, което в ня-
каква степен е несъвместимо с поведението, изисквано от друго очакване в сектора на 
дадената роля” [3]. Продиктуван е от несигурността и неефективността на изпълнява-
ните роли и от безпокойството в поведението на жената, че не успява да бъде пълно-
ценна. 

Действително, съвременната жена е по-образована17, самостоятелна, решителна 
и уверена в сравнение с жените от миналото, но както казва Михаил Мирчев 
„българската жена продължава, и то все по-остро, да бъде разпъната между две-
те трудно съвместими крайности”. От едната страна е ролята й да бъде майка и до-
макиня, която да се грижи за семейството, а от другата да прави кариера, да работи 
навън от дома, да има съответните широки социални контакти и ангажименти, да се 
стреми към професионално и личностно развитие [8]. За този бързо изострящ се проб-

                                                            

17  Според данни на НСИ през 2010 – 6 от 10 завършили университет са жени. 
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лем, който засяга развитието на обществото предупреждава и Сийка Ковачева. Тя 
формулира проблемът като конфликтът между работата и семейството – невъзмож-
ността да се постигне удовлетворителен баланс между двете основни дейности в жи-
вота на съвременния човек [9].  

Проблемът произтича от това, че съвместяването на ролите не зависи само от 
индивидуалните и личностни качества и способности на жената. То е резултат от 
взаимодействието на фактори от национално, организационно и индивидуално рав-
нище [9].  

Факторите, оказващи влияние са както човешкия и социален капитал, така и 
политиките на държавата и икономическите организации. Увеличаването на размера 
на обезщетенията за майчинство, детски надбавки и помощи, създаването на гъсти 
мрежи от детски ясли и градини, почасовата и временна заетост, и гъвкаво работно 
време са само част от условията, които ще спомогнат на жените по-лесно да изпълня-
ват ролите си и да избегнат ролевият конфликт. 

Според Преброяването на населението и жилищния фонд в Република Бълга-
рия (към 01.02.2011), населението на България е 7 364 570 души, от които 3 777 999 
(51.3%) са жени. Жените в трудоспособна възраст са 2 173 285 души (57,5%) [10]. Ако 
немалка част от жените в трудоспособна възраст, са изправени пред този ролеви кон-
фликт, то жизненоважно е преодоляването му, тъй като застрашава устойчивостта на 
обществото.  

При условие, че българката работи на пълен работен ден – тя отдава голяма 
част от енергията си за трудова дейност. Какво се получава, когато приключи ра-
ботния й ден? Тя се прибира в своя дом и започва т.нар. „втора смяна на трудовата 
дейност”. Е, това вече е неплатен труд. Възниква конфликт между ролите й в непла-
тения и платения труд. Жената става уязвима, дори до известна степен е зависима от 
помагащите близки и родители или дори от държавата, защото тя трудно съвместява 
спектъра от множеството й роли.  

Изпълняваните от жената роли влияят, както на самата нея като личност, така и 
на нейното семейство, общност, общество. „Женските роли” въздействат най-вече 
върху семейството (съпруг/партньор и деца). Раждането, възпитанието и социализа-
цията на подрастващите, оформящата се същност и морал на бъдещата нация, тяхната 
мотивация и ценностна система са в зависимост от семейната и обществена среда, в 
която те живеят. Ролевите модели на жената не остават незабелязани и невъзприети 
от децата й. В процеса си на социализация и интеграция в обществото те наблюдават 
и възприемат моделите на поведение, усвояват ценностите, нормите и морала на 
своите родители.  

Най-важната роля на жената е ролята на майка. Тя носи на плещите си отговор-
ността за създаването и изграждането на здраво (физически и психически) бъдещо 
поколение.  

 
Българката и ролята й на майка 
 

В доклада „Стратегията за равенство между жените и мъжете 2010-2015” на 
Европейската комисия [11] е вписано, че ролите на половете оказват значително 
влияние върху важни лични решения: образование, кариера, схеми на работа, семей-
ство и раждаемост. Тези решения от своя страна оказват влияние на икономиката и 
развитието на обществото. Според доклада, мерките за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот имат положително въздействие върху раждае-
мостта.  
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България като член на Европейския съюз е необходимо да се съобразява с евро-
пейските ценности, насочени към равни възможности за мъжете и жените, равно за-
плащане, недискриминация и др. и да постави на дневен ред проблемът за баланса 
между семейните и професионални ангажименти на българката. 

Поставената дилема „семейство-кариера” и ролите на българката в нея носи 
екзистенциален характер. Както казва Стоян Михайлов „издигнатото образователно 
равнище, професионалните интереси и стремежи за растеж в професията и йерар-
хията, повишените културни интереси, нарасналото значение на развлеченията в 
ценностната система и в индивидуалния и в семейния бюджет на времето обусла-
вят тенденции за намаляване на раждаемостта” [12]. Можем да направим извода, 
че един от факторите за ниската раждаемост в България е ролевия конфликт, придру-
жен от т.нар. отложено раждане (покачване на възрастта за раждане на първо дете), 
поради посвещаване на кариерата. 

Условно, можем да разграничим младите жени в две групи. Първата група са 
избрали ранна възраст, в която да сключат брак, да създадат семейство и родят деца. 
При тях се утвърждава изборът семейство, а по-късно – кариера. НСИ, в края на 2011 г., 
изнася данни за намалената раждаемост на жени във възрастова група 20-29 г., за 
сметка на втората група, обединяваща жени, решени първо, да се докажат като профе-
сионалисти, а по-късно да бъдат майки. Жените от втората група отлагат брака и раж-
дането на дете за по-късен етап. НСИ отбелязва увеличеният дял на раждаемостта 
сред жените във възрастовата група между 30-39 г. Това увеличение е резултат на от-
ложени раждания (както на първо, така и на второ или трето дете). Забелязва се по-
качване на средната възраст на българската майка при раждане на първото дете. 

От данни на НСИ виждаме и смущаващи тенденции относно сключените бра-
кове. Данните показват, че сключените бракове през 2004 (общо за България – в 
градове и села) са 31 038, а само 6 г. по-късно, през 2010 г., броят им е 24 286. Този 
процес може да бъде обяснен с увеличаващия се брой на консенсуалните съюзи 
(съжителство на съпружески начала) в България. 

 
Вместо обобщение 
 

Историята, антропологията и социологията изясняват културния произход за 
голяма част от поведението и ролите на жената. По-късно философията поставя кон-
цептуална рамка за подобна интерпретация. До 19 в., нагласите на хората са се обеди-
нявали около факти, че жените са и както по-низшестоящи, така и превъзхождащи 
мъжете, особено в духовната сфера [13]. 

И, ако „ролята” е процес на непрекъснато „даване и вземане” в социалното 
взаимодействие, то тя формира насоките на поведение т.е. играе се роля. Жената вли-
за в множество роли в различните социални ситуации – майка, съпруга, любима, 
приятел, домакиня, пазител на дома, служител, трудещ се, лидер и др. 

Както казва Алвин Тофлър (1980), заражда се нова цивилизация, която носи със 
себе си нов вид семейство, с променен начин на труд, на любов, на живот. 

Съвременната наука (наред с природата) отрежда на жената ролята „майка. От 
друга, силно я обвързва с културния контекст, със забавлението и индивидуализма. 
Заедно с това, я принуждава да учи и работи много, често пъти свръхангажиращо и 
изтощаващо. Всичко това просто я раздвоява (между семейство и професия, между 
дома и публичния живот), но на практика разтроява съвременната жена (силният 
императив за забавление допълнително травмира реализацията на жената и в дома, и в 
професията). Отново се поставя вече от десетилетия традиционният въпрос за истин-
ската степен на различие в обществения статус и поведението на мъжете и жените – 
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има ли съществени полови различия и какви са те? Картината се усложнява, доколко-
то в нашето прагматично и меркантилно време ние продължаваме да поставяме силно 
ударение на баланса власт-любов. Изтъква се, че успяващата в работата и кариерата 
жена може да подържа и любящи отношения с партньора си, с децата и близките си. 
И това днес е особено форма за проява на женската интелигентност. Това е ресурс за 
справяне с противоречивите изисквания спрямо съвременната жена. Някъде в тази 
сложна мрежа трябва да търсим и да открием реалния образ на съвременната бъл-
гарска Жена, на младата и образованата жена, на амбициозната и любяща българка! 
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Abstract: The text presents two different perspectives on the music style chalga. The specific 
attitude of young people towards this type of music stands out and a question arises whether 
chalga has a bad impact on the behaviour of the coming generation or not. Chalga - just an 
entertainment, without which the young people can not live or foe for the upbringing of 
children? 
 
Keywords: chalga, music, children, problems, vogue, entertainment 
 

Детелина Аврамова. Проведохме анкета със студенти от Бургаския свободен 
университет, за да разберем какво е тяхното отношение към чалгата. В анкетата  
участваха 140 младежи, от които 120 – над 20 години и 20 –  под тази възраст. На пър-
вия ни въпрос „Правите ли разлика между чалга и попфолк?” 30% отговарят отрица-
телно. Резултатът недвусмислено показва, че тези студенти възприемат чалга и поп-
фолк като едно и също понятие. Отъждествяването е под влиянието на медиите, в 
езика на които двата термина се използват синонимно. Непосочването на различия 
вероятно се дължи и на факта, че част от студентите, включени в 30-те процента, не 
харесват нито чалга, нито попфолк, поради което са дезинтересирани да търсят дифе-
ренциация. Важно е също да се отбележи, че е възможно да съществува някакъв вид 
объркване при определянето на стила, тъй като значителен брой от чалга изпълните-
лите са преминали от попфолка към чалгата или все още се изявяват и в двете направ-
ления. 

Методи Митев. На въпроса: „Правите ли разлика между чалга и поп-фолк?“  
70% от анкетираните са отговорили с „Да“. Това показва, че модерният човек се ин-
тересува какво слуша, прави съществена разлика между двата стила, тъй като чалгата 
откровено  е музика с по-твърд характер, тип „кючек“, (защото произходът й е от ром-
ските общности), а поп-фолкът  е музика с по-лиричен текст и най-често е чисто 
българска. 

Д. А. Вторият въпрос гласи „Смятате ли че отношението на младия човек към 
чалгата показва нещо съществено за неговата характеристика?”. На него 44% са 
отговорили „Отчасти” и 32% с „Да”. Това означава, че по-голямата част от анкети-
раните осъзнава влиянието на чалгата върху индивидуалната характеристика на при-
вържениците и противниците й, върху тяхното поведение, облекло и реч. Между две-
те групи възникват емоционални отношения на противопоставяне и нетърпимост.  
Сред запитаните се прокарва твърдението, че чалга феновете се отличават с ексцент-
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ричност и ниска интелигентност, както и със склонност към по-вулгарно поведение. 
Можем да предположим, че част от анкетираните умишлено скриват, че са почитате-
ли на чалгата, за да не бъдат определени по посочения негативен начин. 

М. М. На следващия въпрос: „Смятате ли, че отношението на младият човек 
към чалгата показва нещо съществено за неговата характеристика?“, 24 % са отгово-
рили с „Не“, а 44% с „Отчасти“. Чалгата е най-продавания продукт в България и ако 
тя е толкова лоша и непоносима, колкото я изкарват, едва ли щеше да има толкова 
преуспели хора в България и едва ли щяхме да сме известни в толкова много области, 
така че не е допустимо начинът  за забавление да бъде етикет за същност на човека. 

Д. А. На третия въпрос, който цели да изясни отношението на младежите към 
чалгата, по 19% са получили отговорите „Предимно отрицателно” и „Отрицателно”. 
27% са посочили отношението си като „Неутрално”, а тези, които категорично 
отговарят с „Положително” са едва 12%. Предвид големия дял на заелите неутрална 
позиция, резултатите могат да се тълкуват двупосочно. Все пак е достатъчно ясно,  че 
феноменът завзел през последните години многобройна публика, е започнал да губи  
привърженици. Това е добър знак за по-високи критерии на студента от БСУ към себе 
си, към своето самоизграждане. Значителна част от респондентите се дистанцират от 
вредния израстък – чалгата, осъзнали са нейната елементарност, музикална безпо-
мощност, безсмислени текстове и непристойната визия. 

М. М. На третия въпрос: „Вашето отношение към чалгата е?“ 35 % от запита-
ните харесват този стил, а още 27 % от тях са с неутрално мнение. Това показва, че 
имат изцяло или предимно положително отношение и че за повече от 60 % от младите 
хора чалгата не е съществен социален проблем. За  19 % чалгата е непоносима, което 
е сравнително малък процент, при положение, че живеем в 21-ви век и по медиите се 
налагат доста музикални жанрове. 

Д. А. Четвъртият въпрос служеше да експлицираме какво по-точно младежите 
харесват в чалгата. По 14% са получили отговорите „Лесното запяване” и „Ероти-
ката”, 1% са  посочили „Силиконът” и „Само баладите”, а 8% са отговорили, че ни-
що не им харесва. Тези констатации насочват към елементарността на текстовете, в 
които доминират съществителни имена от основния речников фонд, повторения и 
междуметия, които лесно се запаметяват и запяват Немалък брой анкетирани призна-
ват, че харесват чалгата единствено заради разголените тела, които впрочем наподо-
бяват стандартите на  порноиндустрията. Това говори, че тези фенове не толкова слу-
шат, колкото се   взират във формите на певиците, преобладаващо изкуствени.  

М. М. На следващия въпрос: „Какво в чалгата Ви харесва най-вече?“ виждаме, 
че 28 % отговарят с „ритъмът и танцуването“ Това е отговорът, събрал най-висок 
процент и с право е така, защото чалгата е създадена с една едничка цел – да забав-
лява! Да кара хората да танцуват, да се освободят от притеснения, да се отпуснат. 
Следващият отговор с най – висок рейтинг е „приятното изживяване“, което напълно 
отговаря на моята теза. 

Д. А. На петия ни въпрос „Какво в чалгата е неприемливо за Вас лично?”  най-
голям е броят на младежите, отговорили „Текстовете” – 30%.  Тези резултати означа-
ват, че дори и чалга феновете осъзнават до каква степен могат да бъдат съчетани ду-
мите така, че да не казват нищо съществено и дори да объркват всякакви представи за 
логичност у слушателите.  27% посочват „Визията” като неприемлива – това също е 
един донякъде изненадващ резултат, който потвърждава заключението, че част от 
младежите вече не се радват на изкушаващото самопредлагане на чалга певиците и го 
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приемат като отблъскващо. На трето място по събрани гласове е отговорът „Всичко 
посочено” – 18% от респондентите проявяват абсолютна непоносимост към всички 
компоненти на чалгата – музика, текст, визията. 13% са посочили „Модният стан-
дарт”. Тези данни се нуждаят от анализиране, но може да се предположи, че анкети-
раните не одобряват т. нар. силиконова естетика, т.е. изкуственото моделиране на тя-
лото и лицето, прекомерните и разголени форми, ексцентричната визия и нейното ко-
пиране. Така фолкпевиците налагат кичозен и уеднаквяващ стил, който е неподходящ 
както за ежедневието, така и за специални случаи. Срещу ориенталските мотиви се 
обявяват едва 9% от запитаните. Те не се приемат от онази аудитория, която очаква 
българската музика да остане автентична и да не се смесва с чужди елементи. Можем 
да допуснем също, че е възможно самите ориенталски мотиви да не допадат на младе-
жите като начин на звучене. 

3 % от анкетираните са добавили като свободни отговори, че се противопоста-
вят на   явления, които те са назовали като „Липса на морал”, „Влияние върху децата” 
и „Азис”. Намирам, че въпреки неголемия процент, тези мнения са съществено важни, 
защото са ориентирани към най-уязвимата група – децата. Децата, които трябва да 
бъдат защитени и нравствено застраховани срещу чалгата. Децата, на които е трудно 
да се обясни начинът на обличане и поведение на Азис – една чалга легенда, която 
насади на българското общество травестизма като нещо позитивно, като средство за 
постигане на популярност и слава.  

М. М. По този въпрос съм склонен да се съглася с мнението на колегата, стига 
то да не приема крайна форма.  

Д. А. Шестият ни въпрос беше „Вредна ли е чалгата във възпитанието на под-
растващите?”. На него 68% от запитаните отговарят положително, което от една 
страна изглежда обнадеждаващо, че тези бъдещи родители ще съумеят да предпазят 
децата си от пагубния балкански израстък, наречен чалга. От друга страна обаче, 
много хора се оказват силни, но само на думи. Никой не е в състояние да гарантира, 
че би могъл да упъти правилно детето си, особено когато то забележи, че родителите 
му също са „консуматори” на чалгата или пък когато родителските  усилия потъват а 
тя ги заобикаля навсякъде и във всичко.  

Поради тази причина попитахме младежите „В каква насока чалгата въздей-
ства отрицателно на подрастващите?”, за да научим дали анкетираните са в със-
тояние да оценят подобаващо чалга вредите. И тук резултатите подчертават нравстве-
ното израстване на младежта – 30% е събрал отговорът „Прекомерна и/или прежде-
временна сексуализация”, 27% – „Вулгаризация на езика”, 22% за „Лош вкус, 
кичозност”, 19% – „Консумативно отношение към живота”, а 2% са посочили дори 
„Всичко изброено”. Запитаните умело са степенували по важност вредните влияния, 
като неслучайно са поставили на първо място преждевременната и прекомерна сек-
суализацията. Сексът е позитивна ценност при определени културни условия. Въз-
растта, физическата и социалната зрялост на индивида, е едно от тях. Когато на едно 
дете се втълпява „Секс, секс, секс и пак секс”, то подсъзнателно запечатва това и ре-
зултатът е следният: 12-14 годишни се обличат и държат по непристоен начин. И 
после? После събират порицания, измами и болезнени разочарования. А трябва ли да 
се обвинява детето, че е копирало нещо, което е всеобщо предлагано, когато родите-
лите не са се намесили или са се оказали безпомощни пред влиянието на средата на 
връстниците и по-големите ученици. А и да не са те – необходимо е само детето да из-
лезе навън, да огледа разголените тела по билбордовете, по вестниците и списанията, 
които се продават по улицата, или да влезе в кварталното кафене, където са окачили 
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по стените  плакати с ликовете на попфолк звезди и в заведението се чува как някоя 
„надарена” певачка оплаква изневярата на любимия й мутренски образ. 

М. М. Следва най-чувствителният въпрос - дали е вредна чалгата във възпита-
нието на подрастващите. По темата за вредата  може да се говори доста, но истината 
е, че всички подобни мнения са плод на вътрешна нагласа, на стереотипизирани пред-
стави. До ден днешен няма нито едно представително научно изследване, което да 
доказва, че тя вреди.  

М. М. На седми въпрос „В каква насока чалгата вреди отрицателно на 
подрастващите?“ най-много проценти са събрали отговорите преждевременна сек-
суализация и вулгарност на езика. Не мога да приема, че един индивид може да на-
прави такава важна крачка в живота  като т.н. „преждевременна сексуализация“ , само 
защото слуша чалга или гледа как се обличат изпълнителите. Това е въпрос на личен 
избор и по – тази тема отново няма доказателства, а са просто плод на вътрешна на-
гласа. Трябва да се обърне внимание на това, че отрицателно настроените хора търсят 
оправдание за състоянието на младежите днес именно с фактора „чалга“. В чалгата се 
пее предимно за любов, така че тя може да донесе повече позитиви, отколкото нега-
тиви. 

Д. А. На осмия въпрос „Смятате ли, че трябва да се предприемат някакви 
мерки за ограничаване на вредното въздействие на чалгата?” мнозинството, 55%, 
без колебание са казали „Да”. 27% са посочили „Не, състоянието не е толкова кри-
тично”, защото вероятно не са се сблъсквали с проблема. Що се отнася до останалите 
18% – тези анкетирани можем да наречем пълни оптимисти, защото смятат, че 
„Нещата ще се саморегулират”. Това е и най-голямата грешка, която човек може да 
допусне – да се надява нещо да се случи, без той да положи минимално усилие. 
Бездействието е най-голямата беда за едно общество, апатията може да нанесе 
поражения по-големи от най-силното оръжие. 

М. М. Следващият въпрос е: „Смятате ли, че трябва да се предприемат някакви 
мерки за ограничаване на вредното влияние на чалгата?“ . Не съм съгласен, че едно 
добре възпитано дете, което е изряден ученик и въпреки това слуша чалга, трябва да 
бъде лишавано от нея. Не мога да приема, че чалгата е вредно явление, защото преди 
всичко това не е каква да е музика, а е музика за душата. Елитът в чалгата, онези десе-
тина, които дават облик на жанра  са интелигентни, усмихнати, боравят добре с думи, 
пред камера, имат страхотна визия и пълнят стадионите по концерти. Чалгата няма 
вредни влияние, просто има хора, които са отрицателни по природа и биха отрекли и 
себе си ако затова има цена. 

Д. А. Последният въпрос беше насочен към здравомислещите, които осъзнават 
до какво може да доведе влиянието на чалгата.  На въпроса „Мерки от какъв харак-
тер Ви се струват уместни? ”34% апелират за „Подобряване на образованието”, 
25% – за „Намаляване на предлагането”, 18% се обявяват за „Засилване на обществе-
ната критика”, 14% – за „Поощряване на положителните образци в чалгата” и 9% 
посочват необходимостта от цензуриране или пълна забрана на чалгата в допълнение 
към всички изброени мерки. Мерките, без крайните, ни се струват подходящи и ефи-
касни. Ако един човек е добре образован, той би изпитвал нетърпимост към елемен-
тарността и вулгарността на чалгата; ако се намали предлагането, ще се намали и 
вредното влияние над подрастващите; ако се засили обществената критика, ще се уве-
личат възможностите за публична изява на онези, които искат да защитят бъдещето 
на децата и са в състояние да подтикнат обществото към активни действия. 
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За цензуриране и за забрана на чалгата едва ли можем да говорим. Това гра-
ничи с абсурда, освен ако нямаме предвид така наречената автоцензура на авторите и 
изпълнителите, която трябва да се поощрява. Чалгата ще съществува, но не бива да 
допускаме тя да доминира в публичното пространство, да властва над вкусовете и 
нагласите в обществото. Мястото и времето на нейното битуване трябва да се ограни-
чи, да се постави в безопасни за моралното и физическото здраве на подрастващите 
граници.  

М. М. Последният въпрос е: „Мерки от какъв характер Ви се струват уместни?“  
Тук мнозинството е отговорило с „Подобряване на образованието“. Преди да се по-
добри образованието, трябва да се промени нещо по-важно – възпитанието в семей-
ството. Изключителна работа върху психиката на детето и изграждането му като си-
лен характер в обществото. Образованието не е най-доброто звено в държавата, но да-
леч не е със слаби позиции. Всичко трябва да започва от корена, от семейството. След 
това всеки си избира какъв да стане и какво да прави.  

Според проф. Розмари Стателова българската чалга или етнопопмузика е му-
зика на младите хора. Тази музика, също македонската и сръбската, докосва тяхното 
чувство за регионална принадлежност, което не противоречи, а подпомага национал-
ното им самочувствие. Не трябва да се пропусна и факта, че Европейците и чужден-
ците от Запада проявяват силен интерес към чалгата, не пропускат при посещенията 
си в България да посетят чалга заведения.  За западните музиканти и любители на по-
пулярната музика именно чалгата е самобитното балканско явление, тя олицетворява 
балканския манталитет, балканския начин на преживяване на радостта от живота. С 
други думи нашата идентичност, погледната отвън, в някаква степен се дължи на поп-
фолка. В този смисъл българският етнопопфолк има най-големи шансове да пробие на 
световната сцена на шоу бизнеса, така както това направи Горан Брегович, както на-
прави румънската музикална култура.  Както показаха конкурсите на Евровизията, из-
гледите да се прочуем  с хитове на попмузиката  или в други стилове не са особено 
завидни. В най-разпространения случай въздействието на чалгата се прибавя към 
други фактори, които могат да го неутрализират или да го усилят. Като обобщение 
трябва да се спомене следното: харесването на чалгата е знак за толерантност и 
приемане на културата на големите етнически малцинства у нас – турци и роми.  
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БИЗНЕС ПЛАН НА ФИРМА “PLANET ROSE” ООД  

ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С РОЗОВО МАСЛО И 
КОМПЛЕКТИ  АРОМАТИЗИРАНИ РОЗОВИ СВЕЩИ  

С РОЗОВИ ЛИСТЧЕТА И ПЛАН ЗА ЕКСПОРТ НА КОМПЛЕКТИ  
АРОМАТИЗИРАНИ РОЗОВИ СВЕЩИ С РОЗОВИ ЛИСТЧЕТА 

НА ПАЗАРА НА ОК ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  
И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ 

 
Десислава Тетрадова, Николета Найденова, Екатерина Дескова 

Маркетинг, 4 курс, Бургаски свободен университет 

 
BUSINESS PLAN OF “PLANET ROSE” LTD FIRM FOR 

PRODUCTION AND TRADE OF ROSE OIL AND  SETS OF 
AROMATIC ROSE CANDLES WITH ROSE PETALS ON THE 

MARKET OF THE UNITED KINGDOM AND NORTH IRELAND 
 

Desislava Tetradova, Nikoleta Naydenova, Ekaterina Deskova 
Burgas Free University 

 
Abstract: This project is designed for building and managing a company "Planet Rose" 
LTD -Kazanlak. The company's scope of activity manufacture and trade rose oil, scented 
candles and petals. The company plans to operate in the first year of the internal market 
with central counterparty "Refan" LTD as its oil supplies rose in the third and fourth 
quarter ofcalendar year. Another client that will work is a chain of spas "Victoria Spa" 
supply kit. 
 
Key words: rose oil, sets of aromatic rose candles with rose petals, manufacture, trade. 
 

1. Описание на фирмата 
 Наименование на фирмата: “Planet Rose” ООД 
 Основана на 10.11.2011 г. 
 Предмет на дейност: производство и търговия с розово масло, ароматни 

свещи с екстракт от розово масло и ароматни розови листчета. 
 Дейността на фирмата е изцяло съобразена със закона за розопроизводст-

вото и всички Европейски стандарти. 
Мото: „Вдъхновени от света на розата!” 
 
2. Цели на фирмата 

 Първа година 
-  Реконструкция на сградата, закупуване и монтаж на машините 
-  Наемане и обучение на персонал и въвеждане в експлоатация производството 
-  Стартиране на РК и налагане на марката на пазара, закупуване на допълни-

телна машина 
 Втора година 

-   Стартиране на износ от комплекти за ОК 
-   Провеждане на РК и налагане на продуктите на британския пазар 
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  Трета година 
- Увеличаване на пазарните дялове на вътрешния и външния пазар и подо-

бряване имиджа на марката 
Финансови цели за плановия период: 
- БПП от всички пазари за ПП – 6 506 103,20 лв.   
- НПП от всички пазари за ПП – 5 638 493,60 лв. 
 
3. Организационна структура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Продуктов асортимент 
 

1. Розово масло 
- Разфасовки: 0,500 л., 0,250 л. и 0,100 л. 
- Цена: 7 800 лв./л. 
2. Ароматизирани розови свещи и ароматизирани розови листчета-комплект 
- Разфасовка – 0,2 кг. всяка свещ 
- Ароматни листенца – 3 вида: бели, розови, и червени 
- Опаковка – кутия от картон, с бял цвят и розови изображения  
- Маркировка – фирменото лого и необходимата информация по закон 
 
5. Маркетингов анализ 
5.1. Анализ на отрасъла – олигополистична структура  
5.2. Анализ на основните влияещи фактори в отрасъла: 
-  изкупна цена; 
-  наличие на работна сила; 
-  висока начална инвестиция; 
-  законово защитен отрасъл – специфична особеност 
5.3. Анализ на пазара и основните конкурентни сили 
-  благоприятен климат за България; 
-  Турция – най-голям производител в света; 
-  големи бариери за навлизане в отрасъла – капиталови, ноу-хау; 
-  значителни разходи за технологично оборудване. 
5.4. Сегментация на пазара и избор на целеви пазар 
1. Критерии за сегментация: 
- според географския район 
- според типа клиенти 

Управител

Маркетингов 
мениджър 

Мениджър 
производство 

Експортен 
мениджър 

Финансово-
счетоводен и 
УЧР отдел 

Финансист и 
счетоводител

УЧР 
специалист 

Работници 
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2. Получени сегменти: 
-   вътрешен и външен пазар 
-  крайни потребители и фирми потребители 
3. Целеви пазар – сегмент на фирмите в СПА индустрията и сегмент на фир-

мите от козметичната индустрия 
4. Профил на целевите сегменти: 
-  СПА центрове и хотелски вериги, предлагащи СПА услуги – водещи кри-

терии за избор: удобство и качество 
-  “Рефан България” ООД – водещи критерии за избор: удобство и качество  
 
6. Маркетингов план и стратегия 
 

6.1. Стратегия за обхващане на целевия пазар – диференциран маркетинг – 
фирмата прави отделни стратегии за вътрешен и за външен пазар 

6.2. Продуктова стратегия 
6.3. Ценова стратегия 
6.4. Комуникационна стратегия 
6.5. Дистрибуционна стратегия 
Стратегиите ще бъдат разгледани в експортния план, тъй като са идентични и 

за двата целеви пазара. 
 

7. Производствен план 
 

• Първа година: 
- розово масло – 3 л., от тях 2. 9 л. за „Рефан” ООД; 0.1 л. за собствени 

производствени цели 
-  розови листчета – 6 кг., участват в комплекти със свещите 
- 66000 бр. свещи за вътрешния пазар и експорт през I-во тримесечие на вто-

рата година 
• Втора година: 
- розово масло – 3 л., от тях 2. 9 л. за „Рефан” ООД; 0.1 л. за собствени 

производствени цели 
-  розови листчета – 6 кг., участват в комплекти със свещите 
- 81304 бр. свещи за вътр. пазар и експорт през II, III, и IV тримесечие на 

втората година 
• Трета година: 
- розово масло – 3.3 л., от тях 2. 9 л. за „Рефан” ООД; 0.4 л. за собствени 

производствени цели 
-  розови листчета – 7 кг., участват в комплекти със свещите 
- 100000 бр. свещи, за вътрешния и външния пазар 
 
8. Инвестиционен план 
 
Инвестиции в машини и оборудване: 
• за дестилация на розово масло:  
-  дестилатор - 7 100 евро 
-  топлообменник (кожухотръбен) - 8 500 евро 
-  флорентински съд -  6 300 евро 
-  кохобационна колона - 7 800 евро 
Общо: 29 700 евро х 1, 95 = 58 087, 26 лв.  
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• за производство на ароматизирани свещи:  
-  термоварна - 1 800 лв. 
-  формировачна машина - 1 600 лв. 
Общо: 3 400 лв. 
Общо машини и оборудване: 61 487,26 лв. 
* Машините, които са закупени отговарят на технологията на дестилация на 

българска маслодайна роза. 
 
9. Финансов план 
 

• Първа година: 
-  приходи – 495 000 лв.  
-  разходи – 155 950,44 лв. 
• Втора година: 
-  приходи – 3 005 551,60 лв.   
-  разходи – 467 851,32 лв. 
• Трета година: 
-  приходи – 3 005 551,60 лв.   
-  разходи – 467 851,32 лв. 
 
•  Планирани приходи от продажби на вътр. пазар общо за трите години –  

2 934 120 лв.,  
•  Планирани приходи от продажби на британския пазар за втората година –  

3 571 983, 20 лв. 
•  Печалба от вътрешния пазар - 2 778 169,60 лв.,  
•  Печалба от британския пазар - 1 430 162  лв.  (за 1 г.) 
 
Структура на експортния план 

 

I. Съдържание 
II. Резюме 

III. Описание на фирмата 
IV. Външна среда 
V. Силни и слаби страни, възможности и заплахи – резултати от SWOT 

VI. Маркетингова стратегия 
VII. План за действие 

VIII. Бюджет 
IX. Методи за контрол 

 
Описание на фирмата 
Екип по експорта 
• Експортен мениджър 
• Маркетингов мениджър 
• Мениджър управление на човешките ресурси  
• Финансов специалист 
• Мениджър производство 
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Външна среда 
 
1. Държава и целеви пазар 
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия 
 
2. Сегментационни критерии 
 
3. Целеви сегмент: хотелска верига “Marriott” 
 
4. Профил на целевия потребител: 
-   при избора им водещо е качеството; 
-  стремят се да придадат луксозен вид на услугата; 
-  имат традиции и много високи стандарти в  управлението и обслужването. 
 
3. Пазарен потенциал 
-   договор с един клиент; 
-   предварителни подписани условия; 
-   фиксиран обем на доставките; 
- за фирмата пазарният потенциал = договорения обем на доставките  

(12 672 бр. Х 4 трим. = 50 688 бр./г.) 
 
4. Конкуренция 
-  Конкурентни фирми – от Турция, Китай, Иран, Мароко; 
- Конкурентни продукти – лавандула, хвойна, лайка, мента и масла от други 

билки и растения; 
- Конкурентни марки – “Българска роза” АД, Карлово, “Розабул”АД, Пловдив, 

White rose candle workshop и St.Eval Candle Company. 
 
5. Политическа и юридическа среда  
- Обединеното кралство се състои от Англия, Уелс, Шотландия (които об-

разуват Великобритания) и Северна Ирландия и е страна от ЕС – парламентарна мо-
нархия; 

- Хармонизирано законодателство. 
 
6. Икономическа и бизнес среда 
-  безработица до 5.5%; 
-  обезценка на британската лира спрямо американския долар и еврото; 
-  услугите  дават по-голяма част от БВП; 
-  делът на индустрията продължава да намалява в процентно отношение; 
-  БВП за 2010 - 1821809100 ВР, за 2011 е 1455326000. 
 
7. Социо-културна среда 
- тенденция за обобщаване, а не специализация – спад на производството през 

последните 3 десетилетия; 
-  обратно към растеж и просперитет; 
-  мениджърът – технически най-компетентното лице; 
-  акцент върху опита – прагматичен подход; 
-  неумение на британците да са директни; 
-  работа в екип – приветлив и разговорлив; 
-  дипломатичен език, хумор при проблемни ситуации; 
-  работен обяд – продължение на срещата. 
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8. Технологична среда – няма особености 
 
9. Дистрибуционна и информационна система – добре развити, дават нор-

мални условия за транспортирането на продукта и позволяват нормални комуникации 
 

Резултати от SWOT анализ 
 

1. Силни страни на фирмата 2. Слаби страни на фирмата 

1. Високо качество на продуктите 1. Липса на опит на управлен-ския персонал, 
защото фирмата е стартираща 

2. Отлични финансови и 
технологични ресурси 

2. Липса на пазарни позиции на вътрешния и 
външния пазар 

3. Квалифициран персонал 3. Риск, свързан с факта, че фирмата извършва 
операции на два пазара едновременно 

4. Пряк дистрибуционен канал 4. Неизвестна марка на пазара на 
Великобритания въпреки че доставката за 
първата година е договорена 

5. Естествен произход на 
суровините 

5. Големи транспортни разходи 

6. Високо производителна 
технология 

 

 

3. Възможности, идващи от 
пазара 

4. Заплахи, идващи от пазара 

1. Голям и отлично развит пазар 1. Интензивна конкуренция на пазара от по-
големи и доказани фирми 

2. Потенциал за навлизане на нова 
марка 

2. Опасност от сериозни флуктуации на 
британската лира 

3. Организации, оказващи силно 
внимание на качеството на 
продукта 

3. Тенденция за свиване на британската 
икономика 

4. Идентифициран интерес от 
страна на британските фирмени 
потребители към продуктите от 
българска маслодайна роза 

4. Свито потребление на организациите 
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Критични фактори на успеха 
 

1. Сигурно финансиране за стартиране на бизнеса и финансов успех през първата 
година, за да се захрани експорта – осигурено в бизнес плана 

2. Непрекъсната квалификация на персонала 

3. Подготовка на мениджърския екип за организиране и осъществяване на 
доставките 

4. Висока технология на производство 

5. Контрол върху доставката на суровини, производствения процес и 
дистрибуцията 

 
Маркетингова стратегия 
 
1. Маркетингови цели за плановия период 
•  Брутни приходи от продажби на британския пазар за плановия период –  

1 785 991, 70 лв.  
•  Нетни приходи от продажби на британския пазар за плановия период –  

1 430 162 лв. 
•  Продажби в натура – 50 688 бр. комплекти 
•  Популяризиране и налагане на марката и продуктите на британския пазар 
 
2. Наименование на продукта 
•  Комплект “Pink Magic” – 2 ароматизирани розови свещи с екстракт от 

розово масло и пакетче листчета, поръсени с капка розово масло, 410 гр. 
•  Комплект “Midnight Rose” – 2 ароматизирани червени свещи с екстракт от 

розово масло и пакетче листчета, поръсени с капка розово масло, 410 гр. 
•  Комплект “White Touch” – 2 ароматизирани бели свещи с екстракт от 

розово масло и пакетче листчета, поръсени с капка розово масло, 410гр. 
 
 Опаковка и маркировка:  
-  картонена кутия, отговаряща на Директива 94/62/ЕС;  
-  маркирани на английски език и съгласно изискванията на фирмения стандарт 

на клиента. 
 
3. Стратегия за навлизане 
•  Навлизане на британския пазар чрез пряк експорт (вътрешно общностна 

доставка) 
•  Доставка до верига хотели “Marriot” по предварително сключен договор 
 

4. Дистрибуционна стратегия и доставка на продукта 
•  Превоз до британския пазар – с нает транспорт от фирма “Bul Trance” Ltd. до 

складовете на хотелската верига 
•  Разплащане чрез банков превод до 30 дни след подписване фактурата  
•  Разходите по товаро-разтоварните дейности за сметка на “Planet Rose” ООД 

и са калкулирани в цената 
• Доставка на всяко тримесечие по 12 672 комплекта 
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5. Ценова стратегия 
Калкулация на цената: 

  Производство:  1,67 лв. 
  Подготовка:      0,33 лв. 
  Документация: 0,64 лв. 
  Транспорт:        1,34 лв. 
  Маркетинг:       1,45 лв. 
  Финансиране:   0,41 лв. 

Себестойност:   7,02 лв. (£ 2,89) за една прод. Единица 
•  Експортно ориентирано ценообразуване – разходно-калкулативен метод и 

продажна цена, съобразена с конкуренцията и ценовото ниво на партньора 
•  Фактурна цена на “Planet Rose” – £15 (£ 15 х 2,43 лв. = 36,45 лв.) 
•  Печалба от една продуктова единица – 29,43 лв.  
 
6. Комуникационна стратегия 
•  Позиционна стратегия 
Фирмата позиционира продукта чрез марката “Planet Rose” като предлага 

първокласни български продукти, приготвени ръчно от висококачествена българска 
маслодайна роза по стандартна технология. 

•  Промоция на продукта: 
1. Печатна реклама в местни бизнес списания и вестници 
- Подготовка на задание: “Planet Rose” 
- Реализация на проекта: “London Media” Ltd. 
- Координация: Marriot Hotels International Ltd.  
- Контрол: “Planet Rose” 
2. Реклама в Интернет - банери в големи бизнес портали 
- Подготовка на задание: “Planet Rose” 
- Реализация на проекта: “London Media” Ltd. 
- Координация: Marriot Hotels International Ltd.  
- Контрол: “Planet Rose” 
3. Печатни рекламни дипляни за стаите на хотелите; в периодите 15.01. - 

15.02. и 01.12. - 31.12. дипляните ще бъдат придружени с анкетна карта 
-  Подготовка и реализация на проекта: “Planet Rose” 
-  Изпълнение и координация: Marriot Hotels International Ltd.  
-  Контрол и обработка на резултатите: “Planet Rose” 
 
Анкетните карти ще бъдат върнати във фирмата за обработка с пощенска 

пратка. 
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Маркетингов бюджет 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ РЕСУРСИ (лв.) 

Избор на целеви пазар в т.ч. : 
- изследване и сегментиране на пазарите 

 
24 330,24 

- разходи за пътуване зад граница 8 616,96 

- комуникации с партньорите 7 603,20 

- разходи за реклама 30 412,80 

- разходи за обратна връзка с клиентите 5 068,80 

- разходи за контрол върху плана 1 520,64 

Общо: 77 552,64 

 
Методи за контрол 
 
1. Методи за контрол на финансовите цели 
- Контрол върху планирания обем на продажбите на база данните от финансо-

вите отчети в края на всяко тримесичие 
-  Възвращаемост на инвестицията с всички разходи направени по реализиране 

на продукцията  
2. Методи за контрол на маркетинговите цели 
•  Установяване на изходното ниво на популярност на марката: 
-  Разработване на анкетна карта 
-  Тестване 
-  Попълване в хотела 
-  Изпращане чрез пощенска пратка 
-  Обработка на анкетите 
•  За установяване на нивото на популярност в края на плановия период про-

цедурата се повтаря. 

 
Литература: 
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БЪЛГАРИЯ В ЕС – ПЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО 

 

Алеко Стоянов  
спец. „Европеистика”, курс, УНСС– София  

 
BULGARIA IN THE EU – FIVE YEARS LATER 

 

Aleko Stoyanov  
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Abstract: It has been five years since Bulgaria became a member of the European Union. 
Half a decade later Bulgaria is still the poorest country in the union with GDP per capita 
equals to only 44% of the EU average. The repeatedly critics in regards to the corruption, 
organized crime, and fund abuses have not played a positive role and now Bulgaria is 
prevented to join the Schengen area. These disturbing facts are the reason why a more in-
depth and coherent analysis of the Bulgarian achievements in the last five years is needed. 

 
Key words: Bulgaria, EC, EU, Europe, Schengen area, European funds, CVM, corruption, 
judiciary reform, fight against organized crime, economic crisis, public opinion. 

 
 

Изминаха пет години откакто България стана пълноправен член на Европей-
ския съюз (ЕС). Време е да се направи равносметка за положените усилия и постигна-
тите резултати. След половин десетилетие в ЕС България (2007-2012) продължава да е 
обявявана за  най-бедната страна в съюза. Тя не само е на последно място в ЕС, но 
заема и едно от последните места в Европа.[1] Усвояването на средства от евро-
пейските фондове е далеч от желаното. Механизмът за сътрудничество и проверка[2] 
от страна на Брюксел не само не е премахнат, но няма и такива изгледи предвид по-
стоянните критики от Брюксел. Неблагоприятните доклади за напредъка на България 
отдалечават страната от влизане в Шенгенската зона, което забавя и по-пълната й ин-
теграция в ЕС. Тези тревожни тенденции дават повод да се помисли какво трябва да 
се направи, за да се подобри ситуацията, така че в следващите пет години България да 
преодолее тези препятствия и ползите от членството в ЕС да започнат да се усещат 
по-осезателно.  

 
Българската икономика  
Като цяло българската икономика е малка и се влияе силно от международната 

конюнктура. Световната икономическа криза се отрази негативно на страната, а по-
следиците от нея все още не са преодолени. Малко преди началото на кризата през 
2008 г. инфлацията в България достигаше 12%, а само година по-късно през 2009 г. 
                                                            

1 Виж Евростат: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec0
0114  
2 С присъединяването на България и Румъния към общността през 2007 г. за първи път беше 
въведен механизъм за сътрудничество и проверка, чиято основна цел е да наблюдава напредъка 
по отношение на противодействието на организираната престъпност, съдебната реформа и бор-
бата с корупцията. 
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падна до 2,9%, като за 2011 г. е 3,4%[3]. Същевременно в сферата на заетостта страна-
та се представя относително добре. Безработицата в България за месец декември 2011 г. е 
11,2%, което е с около 1% повече от средното за ЕС.[4] В сравнение с други страни 
членки като Португалия – 14,6%, Испания – 23,1%, Ирландия – 14,7%, Гърция – 
19,9% (данните за Гърция са за месец ноември 2011 г.), Словакия – 13,4%, Литва – 
14,3% и Естония – 11,7% България се представя значително по-добре.[5] Въпреки това 
брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението остава най-ниския в ЕС и 
един от най-ниските в Европа със стойност от 44% от средния за ЕС[6]. Освен това от 
данните на Министерство на финансите за размера на държавния дълг като част от 
БВП става ясно, че от декември 2010 г. до декември 2011 г. той се е увеличил с 0,4%, 
от 14,9% на 15,3% или това е повишение с 560,9 млн. евро.[7]  

 

Интересно е да се отбележи, че Балансът по текущата сметка през ноември 
2011 г. е отрицателен в размер на 126.5 млн. евро, като по този начин излишъкът от 
началото на годината възлиза на 1.2 млрд. евро (3% от БВП). Растежът на износа през 
този месец изпреварва този на вноса (съответно 19.1% срещу 5.7% на годишна база), в 
резултат на което търговският дефицит спадна с 50% спрямо година по-рано до  
282.8 млн. евро.[8]  

 

Тези данни обаче са леко подвеждащи. Макар и да са верни е важно да се отбе-
лежи, че положителният баланс се дължи не толкова на увеличения експорт, колкото 
на силно заниженото вътрешно потребление, което намалява търсеното, а от там и 
вноса. В момента когато икономиката започне да излиза от кризата тази ситуация ще 
се промени, а търговският дефицит отново ще се увеличи. Не на последно място ус-
пехът на българския експорт се дължи и на финансовите стимули, които бяха раздаде-
ни от правителствата в страните купуващи стоките на експортно ориентираните бъл-
гарски фирми. Този период обаче отмина. Със свиването на покупателната сила на 
страните внасящи стоки от България ще намалеят и поръчките за българските фирми.  

 

Имайки предвид размера на българската икономика страната разчита основно 
на Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ). За 2010 г. привлечените ПЧИ възлизат на 
1,6 млрд. евро при 2,4 млрд. евро за 2009 г.[9] Очакванията за 2011 г. е тенденцията на 
намаляване на ПЧИ да се запази. В тези условия България трябва да използва всички 
налични възможности за привличане на капитали, а един от тези инструменти са евро-
пейските фондове и по-конкретно оперативните програми. 
                                                            

3 Виж Евростат: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tsieb060&tableSelectio
n=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1  
4 Виж Евростат: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelectio
n=1&plugin=1  
5 Пак там. 
6 Виж Евростат: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec0
0114  
7  „Текущо икономическо развитие на България. Избрани теми, януари 2012”. Дирекция: Иконо-
мическа и финансова политика, Министерство на финансите на Република България, стр. 15. 
8 Пак там стр. 4 
9 Доклад по отчета за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2010 
година. Министерство на финансите на Република България, стр. 159. 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                              БСУ - Годишник, Том ХХVI, 2012 
 

 393

Европейските оперативни програми 
В периода 2007-2013 г. бюджетът за седемте оперативни програми – 

Транспорт, Околна среда, Регионално развитие, Развитие на човешките ресурси, 
Конкурентоспособност на българската икономика, Административен капацитет и 
Техническа помощ възлиза на 6,673  млрд. евро – финансирани от ЕС и 1,345 млрд. 
евро съфинансирани от Република България.[10] Към 29 февруари 2012 г. общата 
стойност на изплатените средства от страна на ЕС по оперативните програми възлиза 
на 1,343 млрд. евро (виж таблицата по-долу), което е около 20%. С тези темпове на 
усвояване към края на програмния период – 2013 г. страната вероятно ще е усвоила 
около 30-35%.  

 
Източник: Министерство на финансите на Република България 

 
Очевидно е, че при подобен нисък праг на усвояване България не може да ком-

пенсира намалелите ПЧИ и да съдейства ефективно за оживяване на икономиката и 
стимулиране на бизнеса. Следователно има нужда от внимателно анализиране на си-
туацията, откриване на проблемите и намиране на път за тяхното разрешаване.  

Проблемите свързани с усвояване на средства от европейските фондове и в 
частност от оперативните програми са много. Злоупотреби, корупция, некомпетент-
ност са само някои от тях. Това стана и повод за острата реакция на Европейската ко-
мисия (ЕК), която посвети специален доклад на управлението на средствата от ЕС в 
България. Докладът беше публикуван през месец юли 2008 г., само година и половина 
след приемането на страната  в ЕС. В заключението на документа се казва, че:  

„България не е в състояние да се възползва пълноценно от това подпомагане 
поради сериозни слабости в административния и съдебния капацитет на местно, ре-
гионално и централно равнище. Българската държавна администрация страда от голя-
мо текучество на персонал, непривлекателни заплати, които създават предпоставка за 
корупция и остарели, централизирани процедури. По-специално, колебанието да се 
използват изпълнителни правомощия за отстраняване на нередности и измами по-
средством незабавно обратно вземане на дадени вече средства или други защитни 
мерки и липсата де факто на независимост на националния орган за одит и на изпъл-

                                                            

10 Министерство на финансите на Р България: http://www.minfin.bg/bg/page/374  
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нителните агенции пораждат сериозни притеснения. Липсата на отчетност и прозрач-
ност при обществените поръчки е сериозен проблем. 

Корупцията по високите и средните етажи, както и организираната престъпно-
ст изострят тези проблеми, свързани с обща слабост на административния и съдебния 
капацитет. Както се подчертава във всички доклади на Комисията по механизма за 
проверка и сътрудничество, включително в доклада, приет заедно с настоящото съоб-
щение, необходими са траен ангажимент и резултати в борбата с корупцията и орга-
низираната престъпност. Това се отразява пряко на административния капацитет на 
България, а оттам и на нейната способност за осигуряване на стабилно управление и 
ефикасно усвояване на средства от ЕС. Необходимо е България не само да укрепи зна-
чително административния си капацитет, но и да намали драстично предпоставките за 
корупция по високите етажи и да се бори ефективно с организираната престъп-
ност.”[11]  

Въпреки че бяха предприети някои мерки и ситуацията леко се подобри в до-
клада за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от месец 
юли 2010 г. отново се акцентира върху сходни проблеми:  

„Сериозни слабости са установени при прилагането на законодателството за 
обществените поръчки в България. България възложи на компетентните органи да 
извършат проверки, при които бяха установени 60% нередности за всички проверени 
търгове. Нередностите достигат почти 100% при мащабни проекти за публични ин-
фраструктури, за които органите са задължени да извършват предварителен контрол. 

Същевременно административните и съдебните органи не могат да защитят об-
ществените поръчки от конфликт на интереси по ефективен начин. Причина за това е 
наличието на редица слабости в структурите и процедурите. Капацитетът на адми-
нистративните органи за даване на консултации относно процедурите за обществени 
поръчки и за извършване на проверки е недостатъчен. Капацитетът на Агенцията за 
държавна финансова инспекция беше значително намален, в резултат на което аген-
ция е извършила последващи проверки на едва 12 % от всички публични търгове през 
2009 г. Същевременно при последващите административни проверки не се следва 
подходяща оценка на риска. С въвеждането на система за предварителен контрол 
следва да се допринесе за отстраняване на недостатъците в процедурата за големи 
структурни проекти. Агенцията по обществени поръчки обаче не разполага с доста-
тъчно капацитет, за да извършва предварителни проверки на законността на търговете 
и да следи дали препоръките ѐ са изпълнени.”[12] 

България безспорно загуби много от слабото усвояване на средства от фондо-
вете на ЕС. Новият програмен период – 2014-2020 г., обаче вече наближава. България 
ще трябва да се бори, ако не за увеличаване на средствата (предвид финансовата 
криза и неясното бъдеще на Еврозоната това е малко вероятен сценарий), то поне да 
договори нови 9 млрд. евро. В случая българското правителство не само ще трябва да 
води тежки преговори за получаване на достъп до по-големи финансови ресурси, но 
на практика, страната ще участва за първи път в тези дебати в качеството си на 
държава членка на ЕС.  

                                                            

11 Доклад от Комисията до Европейския парламент и Съвета относно управлението на средства 
от ЕС в България, СОМ(2008) 496 окончателен, Брюксел, 23.7.2008 г., стр. 11: 
http://ec.europa.eu/cvm/docs/bulgaria_report_funds_20080723_bg.pdf  
12 Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно напредъка на България 
по механизма за сътрудничество и проверка, СОМ(2010) 400 окончателен, Брюксел, 20.7.2010 
г., стр.7: http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2010_400_bg.pdf  
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Друго препятствие пред България може да се окаже планираният механизъм за 
поощрение и наказание. Идеята е да се отдели една сума във фонд, от който да се на-
граждават тези регионите, които усвояват повече средства, а тези, които не изпъл-
няват бюджетните си задължения да бъдат санкционирани като една от възможните 
мерки предвижда ограничаване на достъпа до фондовете. Проблемът идва и от това, 
че ако санкциите могат да бъдат наложени по точни критерии, за „наградния фонд” не 
е ясно по какво ще бъдат оценявани страните. Новите членки на ЕС ще бъдат в 
неизгодна позиция спрямо по-старите членки, които ще се справят по-добре имайки 
предвид дългогодишния си опит.  

С оглед на редицата нарушения при усвояването на средства от България, 
санкциите от страна на ЕК и дори спирането на част от финансирането се стигна до 
парадоксалната ситуация - най-бедната страна в съюза да се превърне в нетен 
донор[13]. Предвид всичко това няма да е изненада, ако България получи по-малко 
средства за следващия програмен период. Възможност, която министърът по 
управление на европейските фондове Томислав Дончев не отхвърля: „Много е рано да 
се каже, но парите ни за следващия бюджетен период вероятно няма да са повече. 
Формално те няма да зависят от изпълнението на сегашния период, но вероятно ще 
има връзка”[14].   

 
Механизъм за сътрудничество и проверка 
Механизмът за сътрудничество и проверка (МСП) беше въведен за първи път с 

приемането на България и Румъния в ЕС. Мотивът на ЕК беше свързан с недостатъч-
но добрата подготовка на двете страни по отношение на борбата с организираната 
престъпност, съдебната реформа и корупцията. Именно тези три области са обект на 
анализи и оценка в докладите на ЕК. Липсата на осезателни положителни промени в 
тези сфери доведоха до удължаване на мониторинговия механизъм и след 2009 г.[15] 
като през юли 2012 г. ЕК ще изготви доклад обобщаващ постиженията на двете 
страни през изминалите пет години.  

Последният,  пети, годишен доклад на ЕК по МСП от юли 2011 г. констатира 
следното: 

 
Реформа на съдебната власт 
Нужно е да се въведе по-специализирано обучение, което да бъде съсредоточе-

но по-конкретно върху повишаване на капацитета за разследване, необходим за воде-
нето на ефективна борба с корупцията и организираната престъпност, по-специално 
когато става въпрос за сложни икономически и финансови разследвания. Все още 
липсват нужната прозрачност и надеждност при назначенията в съдебната власт, а 
нейната отчетност продължава да буди сериозно безпокойство. Недостатъците в съ-
дебната практика не се анализират редовно и не се отстраняват, нито се стартират все-
обхватни програми за обучение и схеми за наставничество. Като цяло пасивното отно-
шение на ръководството на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, главния прокурор 
и председателя на Върховния касационен съд към сериозните недостатъци в съдебна-
та практика буди сериозно безпокойство.  
                                                            

13 Илиян Василев: България се превръща в нетен донор на ЕС. Публикувано на 23.07.2008 г. 
http://www.mediapool.bg/ 
14 Георгиев О. „9 млрд. евро на масата”, Светът през 2011, The Economist/Капитал, стр.34. 
15 ЕК не възнамерява да даде край на изпитателния срок за страната ни. Публикувано на 
17.7.2009 г. в http://econ.bg/ 
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Борба с организираната престъпност 
България следва да продължи усилията си за реформа в полицията и да об-

върже тази реформа с по-мащабна реформа на досъдебните разследвания. За тази цел 
е необходимо да се изгради ефективно оперативно сътрудничество с прокуратурата и 
останалите органи, да се използват съвместни екипи при всички тежки престъпления 
и да се инвестира в оборудване и специализирано обучение. Въпреки постоянните 
действия, които полицията предприема за борба с организираната престъпност, е не-
обходимо цялостните  резултати значително да се подобрят. Наблюдават се слабости 
при събирането на доказателства, защитата на свидетели, стратегиите за разследване, 
всеобхватните финансови разследвания и обезопасяването на имущество.  

 
Борба с корупцията 
Все още не са отчетени убедителни резултати в борбата с корупцията по висо-

ките етажи. Окончателните и изпълнени присъди в тази област все още са много мал-
ко и няма признаци за активни целенасочени действия срещу корупцията по високите 
етажи. Комисията установи сериозни слабости в съдебната практика и разследването. 
Тези слабости са свързани най-вече със събирането на доказателства, защитата на сви-
детели и цялостната липса на стратегии за провеждане на разследванията, на всеоб-
хватни финансови разследвания и на обезопасяване на имуществото. Координирането 
на действията в самата прокуратура и между прокуратурата и полицията следва да 
бъде подобрено. Тези слабости се допълват от остарелия Наказателен кодекс. Съдеб-
ната практика е толерантна и прекалено предпазлива, като се отделя твърде много 
внимание на процедурите за сметка на вземането на решения.  

Планът за действие за борба с организираната престъпност от 2010 г. не бе на-
пълно изпълнен и не бе актуализиран през 2011 г., което затруднява изпълнението и 
координирането на свързаните с него действия. В началото на 2010 г. бе стартиран 
всеобхватен проект за анализирането и изготвянето на мерки за борба с корупцията 
във всички сфери на администрацията, но той все още не е довел до осезаеми резулта-
ти, нито пък има график за изпълнението му. 

В заключението на доклада се споменава: „Налице е неотложна необходимост 
от подобряване на отчетността и професионалната практика в съдебната власт и раз-
следващите органи, за да бъдат постигнати убедителни резултати в борбата с 
корупцията и организираната престъпност. Национален приоритет за България следва 
да бъде незабавното продължаване на изпълнението на стратегията за съдебни 
реформи и предприемането на по-нататъшни действия за основно реформиране на 
съдебната система.”[16] 

Докладите на ЕК по механизма за сътрудничество и проверка показват ясно 
проблемите, които трябва да се решат и дават препоръки как това може да стане. 
Неразбирането или по-скоро нежеланието за промяна от страна на българските 
институции не води до по-положителни доклади, които, макар и да се отрича от ЕК, 
са ключов показател за оценка, дали България е готова да се присъедини към 
Шенгенското пространство.  

 

Присъединяването на България към Шенген 
През 1985 г. в малкото люксембургско градче Шенген се подписва споразуме-

ние между Франция, Германия (Федерална република Германия), Белгия, Нидерлан-
                                                            

16 Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по 
механизма за сътрудничество и проверка, СОМ(2011) 459 окончателен, Брюксел, 20.7.2011 г. 
http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2011_459_bg.pdf  
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дия и Люксембург за отпадане на граничните проверки по вътрешните граници на те-
зи страни. Впоследствие със създаването на ЕС с договора от Маастрихт от 1992 г. и 
последвалия го договор от Амстердам, Шенгенското споразумение става част от общ-
ностното право (acquis communautaire). Днес то обхваща население от над 400 млн. 
души[17] в 26 европейски държави – 22 страни членки на ЕС и 4 – страни съставля-
ващи Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) Исландия, Лихтенщайн, 
Норвегия и Швейцария.  

България и Румъния все още не са част от Шенгенското пространство въпреки, 
че това трябваше да стане факт до края на март 2011 г.[18] В момента никой не се 
наема да прави точни прогнози кога това ще се случи. Вероятно повече яснота ще има 
през септември 2012г.[19] Въпросът в случая е не дали, а кога България ще се при-
съедини към Шенген. Това, което е по-важно обаче са какви ще бъдат ползите за 
българските граждани от членството и какви рискове крие това за България.  

 
Рискове за България от членството в Шенгенското пространство  
На първо място стоят опасенията от преориентирането и засилването на неле-

галната имиграция от страните от Северна Африка и Близкия Изток, която в момента 
е насочена главно към Малта, Италия и Гърция. Голяма част от нелегалния поток 
имигранти минава през Турция, с която България има обща граница. Силният имигра-
ционен натиск по границата с Турция може сериозно да застраши сигурността на 
страната.  

В случай, че България не успее да се справи със задълженията си за охрана на 
външните граници на ЕС и допусне силен миграционен натиск или явления свързани 
с организираната престъпност, това ще окаже силно негативен ефект върху имиджа на 
страната в ЕС и ще постави под сериозно съмнение възможността й да бъде надежден 
европейски партньор. 

Като пълноправен член на Шенгенското пространство България ще има достъп 
до Шенгенската информационна система (ШИС). Тя съдържа огромен брой данни за 
преминаващите хора и превозни средства през Шенгенското пространство. Предвид 
проблемите с корупцията и организираната престъпност в България възниква се-
риозен риск от злоупотреба с тези база данни, което застрашава сигурността на граж-
даните и тяхната собственост. 

 
Ползи за България от членството в Шенгенското пространство 
За повечето българи влизането в Шенген ще означава не само отпадане на пас-

портните проверки по границите с Гърция и Румъния, но и избягване на всякакви 
опашки по границите с Европа. 

Членството в Шенген ще насърчи икономическата интеграция. Пазарът ще ста-
не по-регионален и по-малко национален, което увеличава, както конкуренцията, така 
и възможностите за правене на бизнес и привличането на повече инвестиции. 

Влизането в Шенген ще улесни търговията с останалите шенгенски държави. 
Един от стимулите ще бъде в туризма, където ще могат да се правят вече комбинира-

                                                            

17 Европейска комисия, Генерална дирекция Вътрешни работи: http://ec.europa.eu/home-
affairs/policies/borders/borders_schengen_en.htm  

18  В-к „Капитал” 1.10.2010 г.: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2010/10/01/970427_shte_preskochim_li_shengen/  
19 http://dnes.dir.bg/temite/tag/shengen-51752  
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ни пакети, които включват и България. Например, ако руски туристи са на почивка в 
Гърция, те ще могат да посетят и България без да вадят допълнително визи. 

Присъединяването към Шенгенското пространство ще се отрази положително 
върху местния бизнес и потребителите в България. Бизнесът ще има възможност да 
привлече повече клиенти от съседните държави или директно да се разраства – в тър-
говия, производство, услуги, към съседни страни. Потребителите ще печелят както от 
достъпа до алтернативни възможности за пазаруване, така и от оптималните цени при 
засилената конкуренция в широк регионален пазар. 

Членството на България в Шенген безспорно е свързано с редица ползи за 
българските граждани. За да могат обаче те да се възползват пълноценно от тях се 
налага България да бъде добре подготвена за потенциалните рискове и опасности, 
които крие пълноправното членство в Шенген. 

 
 

Българите и ЕС 
С оглед на петата годишнина от членството на България в ЕС е интересно да се 

види  какво мисли българското общество за ЕС и какви са неговите очаквания за раз-
витието на съюза. Цифрите по-долу са на база на изследване на „Евробарометър”[20].   

Според проучването 93% от анкетираните са на мнение, че състоянието на бъл-
гарската икономика като цяло е лошо, което е значително повече от средното за ЕС, 
където 68% от смятат, че родните им икономики са в лошо състояние. На въпросите 
как оценявате финансовото състояние на домакинството си и положението с работата 
си 65% от европейците твърдят, че финансовата ситуация в домакинството им е 
добра, а 55% считат, че в работата им нещата вървят добре. Процентът на българите 
отговорили на тези въпроси е почти същия, но с противоположен знак. 64% от българ-
ските граждани твърдят, че финансовото състояние на домакинството е зле, докато 
48% изказват недоволство от работата си.  

По отношение на очакванията на европейците и българите за бъдещето почти 
няма разлика – 23% от европейците смятат, че ситуацията ще се подобри, 44%, че ще 
остане същата, а 28%, че ще се влоши. За България процентите са съответно – 21%, 
45%, 24%. 

За българите най-големите проблеми, с които се сблъсква страната им са: 
безработица – 49%, покачване на цените – 41%, икономическата ситуация – 38%, 
здравеопазване – 21% и престъпност – 19%. Средните нива за ЕС са съответно – без-
работица – 42%, покачване на цените – 27%, икономическата ситуация  – 30%, здра-
веопазване – 14% и престъпност – 15%. На въпроса обаче, кои са най-големите проб-
леми, с които вие се сблъсквате в момента 62% от българите отговарят – покачващите 
се цени. За сравнение само 46% от европейците са на същото мнение. 

Интересно е да се отбележи, че след пет години в ЕС българите продължават да 
възприемат ЕС положително като 60% от тях твърдят, че имат доверие в ЕС, докато за 
европейците резултатът е 41%. Това може да се обясни с ниското доверие в национал-
ните институции – 20% за Народното събрание и 30% за правителството, което кара 
българите да виждат алтернатива в ЕС. Това твърдение се потвърждава и от отгово-
рите, които българите дават на въпроса кои институции могат най-добре да се справят 
с ефектите от финансовата и икономическата криза. На първо място българите 
поставят ЕС – 33%, на второ Г-20 (организация, в която България дори не участва) – 
19% и чак на трето националното правителство – 15%. 

                                                            

20 Виж Евробарометър: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_fact_bg_en.pdf  
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Не на последно място е важно да се види и мнението на българина за това, къде 
най-напред трябва да се изразходва бюджета на ЕС. На първите две места с по 59% 
българите поставят заетостта и икономическия растеж, докато за европейците съотно-
шението е съответно 42% и 40%. На трето място за българите е общественото здраве – 
44%, а на четвърто селското стопанство – 39%. Инвестициите в образование и обуче-
ние за българите са чак на пето място с 28%, докато 39% от европейците считат че 
трябва да се инвестира в образование. 

От тези данни може да се направи извода, че пет години по-късно българите 
остават еврооптимисти. Това обаче се дължи не толкова на постиженията на ЕС, 
колкото на възприятията на българите за ЕС като нещо добро и положително. Този 
фактор в съчетание с разочарованието от националните институции, които не успяват 
да се справят с проблемите кара българите да търсят решението другаде – в ЕС. От 
данните става ясно, че българите искат ЕС да преразпределя най-много средства за 
заетост, стимулиране на икономиката, здравеопазване и селско стопанство като оста-
вят чак на пето място образованието, фактор без който няма как да имаш работеща 
икономика, здравеопазване и висока заетост. Очевидно проблемът е не само в управ-
лението на страната, но и в начина на мислене, който трябва да се промени.  

 
 
Заключение 
Пет години след като България стана пълноправен член на ЕС страната продъл-

жава да е обявявана като най-бедната в съюза. Световната финансова криза също 
изигра силно негативна роля за икономическото развитие на страната като последи-
ците от нея все още не са преодолени. Некомпетентността и липсата на достатъчен 
административен капацитет, както и неубедителните резултати от борбата с организи-
раната престъпност, реформата в съдебната система и противодействието на коруп-
цията са сред основните причини за ниските нива на усвояване на средства от евро-
пейските фондове, както и за слабия интерес от страна на големите чужди инвестито-
ри да инвестират повече средства в българската икономика. Критичните доклади на 
ЕК по МСП пък не дават шанс на страната да се присъедини скоро към Шенгенското 
пространство. Всичко това съчетано с очакването на българите ЕС да разреши вът-
решните проблеми на страната вместо тях не дават повод за оптимизъм в следващите 
години.  

Това, което трябва да се направи е да се предприемат реални и ефикасни дей-
ствия за борба с организираната престъпност и корупцията. Реформиране на съдебна-
та система, но не на думи, а на практика. Повишаване на административния капаци-
тет, което да доведе до по-голямо усвояване на средства. Успешното изпълнение на 
тези задачи ще направи страната по-привлекателна за чуждите инвеститори и ще от-
вори пътя на България към Шенген. Преди всичко това да се случи обаче българските 
граждани трябва да осъзнаят, че не ЕС, а те самите са двигателя на промените. Те са 
тези, които могат и трябва да изискват управляващите да извършат нужните промени. 
В противен случай след още пет години не би трябвало да се учудваме, ако България е 
последна не само в ЕС, но и в Европа.   
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SOCIAL CONTROL, SELF-CONTROL AND THEIR IMPACT  

ON DEVIANT BEHAVIOR   
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Abstract: Two important concepts in the interpretations of deviant behavior are analyzed in 
the paper: social control and self-control. Based on an original way to examine and 
compare the theory of social bond (Hirsch) and the self – control theory (Hirsch and 
Gotfredsan), the article is an attempt not only to identify the advantages and disadvantages 
in both paradigms, but also to find a way out of the “dead end” in which we find ourselves 
when the focus is either on the internal or on the external social control. 
 
Key words: deviant behavior, social control, self-control, inhibitions 

 
 

Изследването на механизмите, обуславящи девиантното поведение, е от клю-
чово значение не само за разбиране на самото отклоняващо се поведение, но и за раз-
биране на социалните явления изобщо. Тук ще анализирам социалния контрол, който 
се определя както от вътрешните бариери, така и от външните ограничения, които по 
отделно най-добре могат да бъдат обяснени чрез социалната връзка и самоконтрола 
(по Травис Хирши). Статията предлага един възможен изход от „задънената улица“, в 
която се оказваме, когато поставяме акцент или върху социалния контрол, или върху 
самоконтрола.  

По-голямата част от теориите, които имат за цел да обяснят съществуването на 
девиантното поведение, изхождат от предположението, че индивидите – субекти на 
девиации, се нуждаят от специфична мотивация, за да престъпят предписанията на 
морала и правото. Според тези теории девиантните актове са резултат на допълнител-
ното действие на фактори, които накланят повече или по-малко съзнателния избор на 
индивидите към отклоняващото се от правилата поведение. В теориите за социален 
контрол подобно изискване за специфична мотивация не съществува. Според тези 
концепции всички хора имат една и съща хипотетична полза от това да извършат едно 
или друго престъпление или отклоняващ се акт, т.е. те са еднакво мотивирани за де-
виация. Така разликата между това дали ще извършат или не такъв акт не се определя 
от тяхната мотивация (както в теориите за напрежението) или от това, че имат различ-
ни мотивации (както в теориите за субкултурите), а от нещо друго. Това друго е вари-
ращата сила на социалния контрол, която определя степента на задължителност на 
нормите. Затова теориите за социален контрол не са фокусирани върху факторите, 
които резултират в извършването на девиантни актове, а върху причините, които 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                              БСУ - Годишник, Том ХХVI, 2012 
 

 402

предотвратяват извършването (или по-точно причините, които резултират в неиз-
вършването) на подобни актове.  

Социалният контрол, най-общо казано, е свързан със социалната обвързаност, а 
липсата на социален контрол, съответно, с намаляване на тази обвързаност, проявена 
като отслабване, разкъсване или отсъствие на социални връзки или социализиращи 
процеси. Различните теории21, приоритизират различни страни и форми на социалния 
контрол и на социалните връзки и ролята им спрямо поведението на индивидите, като 
най-същественото разграничение е по отношение на това дали се приема за водещ 
вътрешният или външният контрол. Според някои автори дали даден индивид ще 
стане извършител на девиантни актове се определя преди всичко от вътрешните ба-
риери, т.е. от степента, в която забраните са интернализирани и са станали част от 
собствената идентичност. Според други най-важни са външните ограничения, явява-
щи се под формата на рискове и наказания. Аз смятам, че: 1) и вътрешният, и вън-
шният контрол са еднакво важни; 2) те не са тъждествени; 3) все пак не могат да съ-
ществуват самостоятелно, доколкото се обуславят взаимно; 4) в момента, в който 
единият вид контрол изчезне, другият постепенно намалява или дори също изчезва.  

Ще изложа накратко и ще коментирам основните положения в две парадигми, 
които теоретизират поотделно върху двете концепции. Макар и сравнително нови, 
тези две парадигми са вече класически интерпретации на девиантното поведение. 
Интересното е, че тези толкова различни, дори според повечето критици противореча-
щи си теории [5: 110], са дело на един и същи автор – на Травис Хирши.  

Първата от теориите, които ще разгледам, е теорията за социалната връзка 
(„social bond”), която привилегирова институциите и социалните връзки като основен 
фактор, предопределящ прибягването или не към девиантно поведение.  

Вариациите в силата на социалния контрол, според тази концепция, се опреде-
лят от обвързаността на конкретния индивид с обществото и неговите членове, инсти-
туции и вярвания, което Хирши нарича социална връзка. Това дали определен инди-
вид е по-склонен от друг към девиантни прояви зависи от силата и здравината на со-
циалната връзка, която го придържа към нормативната система. Тази теория е особено 
ценна, защото: първо, Хирши не приема, че отслабването на социалната връзка задъл-
жително ще доведе до отклоняващо се поведение, а че наличието на такова отслабва-
не увеличава шанса за отклоняващо се поведение – т.е. в един по-глобален мащаб по-
добна зависимост може да се провери и установи лесно, но е трудно да се прогнозира 
за отделни, конкретни индивиди; второ, (което до голяма степен обяснява първото) 
социалната връзка не е константна нито като сила и здравина, нито като наличие на 
отделни елементи – в различни житейски периоди са възможни промени в това 
отношение и оттук – промени в силата на социалния контрол; трето, въпреки че 
Хирши говори за избор, за полза и цена на девиантното поведение, тези термини не 
могат да се разглеждат в смисъла на теориите за рационалния избор. Според него едва 
след като социалната връзка е разклатена, индивидите се изправят пред избор, т.е. не 
изборът е това, което разклаща връзката (както е в теорията на Дейвид Матза, 
например). Освен това изборът, който индивидите правят, не е нито бинарен, нито е 

                                                            

21 Например, „представата за собственото аз”, анализирана от Реклес (Reckless 1961); „залозите 
в конформността” на Джаксън Тоби (Toby 1957); семейните отношения, приоритизирани от 
Иван Най (Nye 1958). 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                              БСУ - Годишник, Том ХХVI, 2012 
 

 403

докрай рационален и разчетен (както в теориите за рационалния избор) – той зависи 
от много променливи, част от които са само смътно известни.  

Социалната връзка има четири елемента или променливи: привързаност 
(“attachment”), отдаденост (“commitment”), вяра (“belief”) и въвлеченост 
(“involvement”). Привързаността отразява емоционалния компонент на социалната 
връзка. Доколкото индивидите са привързани към заобикалящите ги хора, те са по-
склонни да избягват девиантно поведение заради страх от евентуални негативни 
оценки, заради страх от отхвърляне. Така привързаността е това, което „лежи в 
основата на интернализирането на нормите, съвестта или супер-егото” [4:18]. Привър-
заността не е абстрактна, тя е отправена към конкретни хора – към значимите други – 
родители, приятели, партньори и може да бъде установена и измерена независимо от 
склонността към девиация.  

Отдадеността е рационалният елемент на социалната връзка. Когато обмислят 
дали да прибягнат до актове, които са неприемливи, индивидите претеглят цената, 
която това решение може да им струва; цена, която се изразява в загубите на 
дългосрочните вложения, които са направили чрез конвенционално поведение – поло-
жен труд, завоюван статус и пр. При това тази цена не се формира само от настоящите 
притежания и достижения, а и от тези, които индивидът се стреми да постигне. Отда-
деността е подчинена на схващането, че за хората е по-добре да са обединени в инсти-
туции, които надхвърлят възможностите на всеки един поотделно, и на факта, че тези 
обединения, институции, им предоставят възможност по ‘естествен’ начин да придо-
биват стоки, капитали и статус. Така отдадеността е еквивалент на „егото или на здра-
вия разум” [4:20].   

Въвлечеността е компонентът, който отразява времевото измерение на социал-
ността и въобще на живота. За да може да се осъществи дадено нещо, е необходимо 
място и преди всичко време. Така ако индивидът е ангажиран с обществено приети 
занимания, които да запълнят времето му, той няма да има възможност да се отдава 
на неприемливи занимания. Важно е да се каже, че тук не става въпрос само за чисто 
механично ангажиране, а именно за въвлеченост – с произтичащите от това об-
вързвания – както като привързаност и отдаденост, така и като вяра.   

Последният елемент на социалната връзка, вярата, отразява не наличието или 
отсъствието на убеденост в културно зададената схема от ценности, а по-скоро сте-
пента на тази убеденост. Според Хирши дори в момента, в който извършват опреде-
лен девиантен акт, индивидите разбират неговата погрешност от гледна точка на мо-
рала и дори продължават да споделят този морал. Въпросът е, че съществува 
„вариация в степента, в която хората вярват, че трябва да се подчиняват на правилата 
на обществото и, още повече, че колкото по-малко човек вярва, че трябва да се подчи-
нява на правилата, толкова по-вероятно е той да ги наруши” [4: 26]. Хронологически 
първо настъпва разклащането във вярата и едва след това - девиантният акт. Затова и 
последният не се нуждае от особена мотивация, която да го оправдае, както допускат 
Матза и Сайкс при обосноваването на неутрализацията. Ако степента на вяра е доста-
тъчно ниска, подобна мотивация е излишна. 

Елементите на социалната връзка не съществуват независимо един от друг, а са 
обвързани и притежават склонността да се променят заедно. Колкото по-въвлечен е 
даден индивид в определени обществено приемливи дейности, като работа или обуче-
ние, толкова отдадеността му към тях се повишава с времето. Също така, колкото по-
въвлечен е в обществено приемливи дейности, толкова повече привързаността му към 
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заобикалящите го хора, които ценят тези дейности и успехите в тях, нараства. Или 
колкото по-привързан е към заобикалящите го хора, толкова по-склонен е да вярва в 
правилността на моралната система, която самите те споделят.  

От всички възможни видове привързаност тази в семейството е най-важна за 
Хирши. В случаите, в които родителите споделят конвенционалните морални въз-
гледи и децата са привързани към родителите, децата също се придържат към конвен-
ционалните норми; едва когато тази привързаност липсва, се открива възможност за 
привързаност към други хора и евентуално за девиантни прояви. А какво наблюда-
ваме, когато родителите не споделят конвенционалните морални възгледи? Логично е 
да се предположи, че в тези случаи привързаността би била фактор за девиация, а 
отсъствието ù – фактор за неналичието на девиация. На практика това предположение 
е вярно наполовина: децата, които са умерено привързани към тези родители, са най-
склонни да спазват конвенционалните норми, а децата, които са крайно привързани 
или крайно отчуждени от родителите си, са еднакво склонни към девиации. Това е 
така, защото, от една страна, родителите се стараят да възпитат децата си в конвен-
ционалните ценности, независимо дали ги споделят; и от друга, защото липсата на 
привързаност към хора, споделящи една система от вярвания, не означава автоматич-
но вяра в друга, а просто - липса на привързаност и оттам – свобода от евентуалните 
последици. Свободата от комуникация с родителите дава възможност на детето да 
„действа в настоящето без да се притеснява от това, че ще се наложи повторно да 
разиграе сцената пред вероятно недоволна публика” [4: 109].  

Склонността на индивида да се фокусира върху настоящето или бъдещето и ро-
лята на отношенията с родителите за приоритизиране на един от двата фокуса са из-
ключително важни за Хирши. Тези две идеи са едни от малкото общи звена в двете 
теории, които той развива22. Трябва обаче да подчертая съществената разлика, която 
тези идеи имат като причинно-следствена роля и като тежест в двете теории. Според  
първата теория отношенията с родителите, макар и най-важни от възможните привър-
заности, остават само един елемент от социалната връзка. А фокусът върху настоя-
щето или бъдещето остава по-скоро едно от следствията, далеч не най-важното, върху 
които социалната връзка повлиява. При това, въпреки че ясно показва обвързаността 
между тези два фактора в разсъжденията си, Хирши в крайна сметка я отрича в 
изводите си, доколкото оспорва и омаловажава ролята на интернализацията и на само-
контрола. Във втората си теория, разработена заедно с Майкъл Готфредсън, Хирши 
прави тъкмо обратното – отдава приоритет именно на интернализацията и на 
самоконтрола, на отношенията с родителите и на фокуса между настояще и бъдеще.  

Теорията са самоконтрола на Хирши и Готфредсън е разработена, за да обясни 
няколко особености, за които никоя от съществуващите теории (включително и 
теорията за социалната връзка на Хирши) не може, и дори не се стреми, да даде адек-
ватно обяснение. Девиантните актове осигуряват 1) незабавно, но 2) краткотрайно 
удовлетворение, което е 3) сравнително лесно за постигане, 4) изисква малко или 
никакво планиране и умения и е 5) съпроводено от допълнителни стимули като риск и 
вълнение. Обаче индивидите, ангажиращи се с девиантни дейности, обикновено се 
ангажират и с дейности, които не са девиантни, но при които се наблюдават същите 

                                                            

22  Според повечето критици двете теории на Хирши не могат да бъдат съгласувани и си 
противоречат. Аз смятам, че те биха могли да се допълват чудесно, но не по начина, който 
Хирши предлага.  
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особености на незабавно и краткотрайно удовлетворение като пушенето, хазарта, 
невнимателното шофиране, безразборните връзки. Тези индивиди често демонстрират 
неумение за справяне със задачи и роли, които изискват дълготрайно и по-цялостно 
отдаване – те по-често отпадат от училище, изпитват трудности да се задържат на 
едно работно място, имат проблеми в брака. Освен това, според авторите, въвле-
чеността както в девиантните, така и в сходните им поведения е стабилна – веднъж 
проявена, склонността към подобен род дейности се запазва константна.  

Тези наблюдения дават на двамата автори основание да заключат, че ангажира-
нето в девиантно поведение се дължи не на ситуационни особености или на особенос-
ти на конкретната среда, в която се случва действието, а на постоянна предразполо-
женост, която характеризира индивидите. Това предразположение – „тенденцията да 
се избягват актове, дългосрочните загуби от които надвишават моментните преиму-
щества” [2:3] – е именно самоконтролът. Постоянството в характерното за определен 
индивид ниво на самоконтрол, както и това, че именно нивото на самоконтрол опре-
деля наличието на отклонения, независимо от тяхното проявление и форма, са аргу-
ментите на Хирши и Готфредсън за тезата, че тяхната теория е обща теория за де-
виантността. 

Важно е да подчертая, че самоконтролът е способност или предразположение, 
която обаче е придобита в опита, а не вродена или наследена, както някои критици 
погрешно интерпретират. Действителнохарактеристиките на индивида могат да улес-
нят или затруднят социализацията и формирането на механизми на самоконтрол, но 
въпреки това „ефективната социализация е винаги възможна, независимо от конфигу-
рацията на личностните черти” [1:96]. Изграждането на самоконтрол, ако то се със-
тои, се извършва най-вече при първичната социализация в пряка зависимост от особе-
ностите на семейната среда и привързаността към родителите. Родителите имат отго-
ворната роля: 1) да наблюдават поведението на детето; 2) да разпознават девиантното 
поведение; 3) да го наказват.   

Ако в тези първи, критични години не се изгради самоконтрол, през целия си 
живот „хората …ще продължават да имат склонност към това да са импулсивни, не-
чувствителни, физически (като противоположност на мислещи), рискуващи, късогле-
ди и невербални и, следователно, ще продължават да имат склонност към занимания с 
криминален и аналогичен на тях характер” [1: 90]. 

Тук се вижда ясно една особеност в тази концепция, която според мен е едно-
временно най-голямото ù достойнството, но и слабостта ù, а тя е всеобхватността или 
поне прекалената широта на понятието за самоконтрол. Ниското ниво на  самокон-
трол може да предизвика цяла поредица от действия, много малка част от които са 
девиантни. Дори „изглежда, че престъпленията са често сред най-несериозните по-
следствия от липсата на самоконтрол, що се отнася до качеството на живот на тези 
при които той липсва” [1: 94]. Дали определен индивид ще извършва девиантни про-
яви обаче, не може да се твърди със сигурност, както не може да се твърди и какви 
точно биха били те. Единственото, което може да се каже и да е вярно при всички 
случаи на хора с ниско ниво на самоконтрол, е, че за тях е „по-вероятно да извършат 
криминален акт” [1: 94]. Това не би било проблем, ако според същата теория, нивото 
на самоконтрол не беше постоянно. Но постоянстващото ниво на самоконтрол в съче-
тание с липсата на предсказуемост според мен означава, че самоконтролът не може да 
се приеме като единствения фактор за девиантно поведение – така, както приемат два-
мата автори. Още повече, смятам, че трябва да се вземат предвид както конкретните 
особености на индивида, каквато е самоконтролът, така и, отделно, а не само като 
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фактор за самоконтрола, особеностите на неговата биографична траектория и най-ве-
че на биографичната му ситуация около девиантната проява или прояви. Затова 
според мен е необходимо двете теории – тази за социалните връзки на Хирши и тази 
за самоконтрола на Готфредсън и Хирши – да бъдат обединени в единна теория. 
Хирши действително предлага една ревизирана версия, за да обедини двете теории, 
която според мен до голяма степен отнема достойнствата им, вместо чрез съгласува-
нето им да привнесе нови. Основното е, че той слага знак на равенство между само-
контрола и социалната връзка; в тази обединена теория те са „едно и също” [3: 544]. 
От една страна, самоконтролът е дефиниран като избор, зависещ от социалната 
връзка. Той е „тенденцията да се съобрази цялата палитра от потенциални загуби в ре-
зултат на отделен акт” [3: 544]. Липсата на самоконтрол не означава толкова неспо-
собност – било поради темпераментови, когнитивни или поведенчески предразполо-
жения, колкото отсъствие на задръжки („inhibitions”), поради неналичие на стой-
ностни за индивидите неща, които да бъдат загубени. Тези стойностни неща са основ-
но елементите на социалната връзка – привързаности, отдадености, въвлечености или 
вярвания. От друга страна, социалната връзка е дефинирана чрез самоконтрола, 
доколкото „източникът и силата на ‘връзките’ се коренят почти изключително вътре в 
човека, който говори за тях или ги демонстрира” [3: 545]. Това превръща социалните 
връзки в стабилни отношения, които не се променят с времето, а са постоянни.  

Според мен, тук ясно се вижда първият сериозен недостатък на ревизираната 
теория – независимата от външни фактори стабилност на социалната връзка или на 
социалните връзки, които я изграждат, е нещо, което очевидно не е вярно. Може да се 
приеме за вярно, че „почитаме тези, на които се възхищаваме не чрез имитация, а чрез 
придържане към конвенционалните стандарти” [3: 545], т.е. има някакво сравнително 
постоянство, но това не означава постоянство или стабилност на социалната връзка, 
защото отразява един неин елемент, а именно вярванията. Също така, това постоянст-
во не може да се приеме за вярно и за нивата на самоконтрол, ако те са единственото 
обяснение за девиантността. Коментирайки възрастовите особености в поведението, 
Хирши сам казва, че девиантните и сродните им поведения достигат пик през ранните 
тийнейджърски години, който продължава до на двайсетте и след това плавно намаля-
ва. Тези прояви като цяло, също и пикът, могат да бъдат предвидени, но това далеч не 
означава стабилност или постоянство. Очевидно е, че предвидимостта на промяната 
не означава, че тя не съществува.  

Следващият недостатък е, че социалните връзки са социални, защото имат со-
циален произход – те не могат да са породени от индивида и затова не могат да за-
висят от личността на индивида. Още повече, че самоконтролът, в този вариант на 
теорията, еквивалентен на социалните връзки, се изгражда много рано в индиви-
дуалния живот, когато едва ли може да се говори за завършена личност. Ако все пак 
приемем, че социалните връзки зависят от представата, която индивидът има за тях и 
от неговата индивидуалност (което е отчасти, но само отчасти, вярно), тогава не е 
ясен произходът на тези връзки. Обяснението се затваря в омагьосан кръг – социал-
ната връзка поражда самоконтрола, самоконтролът поражда социалната връзка и на 
всичко отгоре двете понятия отразяват един и същ феномен.   

В ревизираната версия на своите теории Хирши предлага едно понятие, което 
намирам за полезно не само поради лесното измерване и обяснителния потенциал в 
теорията за самоконтрола, а защото според мен това понятие демонстрира обвърза-
ността, но и различието между самоконтрола и социалната връзка. Според Хирши 
самоконтролът не функционира като някаква сложна схема за претегляне на изхода, а 
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като съобразяване една по една с поредица от задръжки, подчинени на това да се из-
бегнат евентуалните критики, които индивидът очаква от другите. Тези задръжки са 
„факторите, които се взимат предвид, когато някой решава дали да извърши или не 
криминален акт” [3: 546]. Така задръжките са това, което всъщност изгражда кон-
трола, но те не идват от самия индивид; да, те са негови представи, но не са фантазни 
образи, а са отражение на реалното му обкръжение, на социалните връзки. С други ду-
ми, аз не смятам, както Хирши, че задръжките са само начин да се измери или опише 
самоконтролът, а смятам, че те отразяват неговия генезис и това, което го подхранва. 
Според мен, максимално опростено, задръжките са свързващото звено между субек-
тивното, по-точно субективираните обективности, и обективното, по-точно обективи-
раните субективности  – между самоконтрола и социалните връзки.  

Социалните отношения са обективни структури, в които индивидът, по стече-
ние на обстоятелствата и по силата на своята биографична траектория, е поставен. Те 
са в голямата си част първични и външни спрямо индивида, а също така са сравнител-
но постоянни във времето. В процеса на социализация индивидът инкорпорира тези 
социални отношения, но и ги моделира, като бива създаден чрез, но и създава 
(отчасти) своята социална връзка и нейните елементи – привързаности, отдадености, 
въвлечености и вярвания. По този начин, социалната връзка е индивидуалното прояв-
ление на колективните процеси и явления, тя се променя, при това доста по-бързо от 
социалните отношения. Социалните връзки са обективни, но в много голяма степен 
зависят от субектите, които ги изграждат; в този смисъл е по-точно да бъдат наречени 
обективирани субективности. Тук обаче трябва да подчертая, че те зависят не само от 
личността на индивида, извършител на девиантни или еквивалентни на тях прояви, 
както приема Хирши, а от личностите на всички замесени – затова именно не са само 
субективни. 

Социалните връзки, в крайна сметка, са индивидуалните отношения, които 
функционират според определени правила. Голяма част от тези правила не са каквито 
са, защото индивидите си ги създават, а са такива, защото социалните връзки отразя-
ват социалните отношения. Затова и правилата са по-постоянни от социалните връзки. 
Удържането на тази разлика в трайността и стабилността според мен е от съществено 
значение, за да се разберат генезисът и особеностите на самоконтрола, както и свърза-
ността му със социалния контрол. Самоконтролът се изгражда чрез интернализиране 
на правилата на социалната връзка или по-точно казано, чрез интернализиране на пра-
вилата през социалната връзка, защото, както казах, тези правила не се коренят в со-
циалната връзка, а в социалните отношения. Вече интернализираните правила са 
именно задръжките. Задръжките са едновременно константни и променливи, защото 
те са правила, но обвързани със социалната връзка, с определена ситуация. Ако тряб-
ва да ги разположим в континуум, най-стабилни са правилата, след тях задръжките и 
накрая, най-нестабилна е социалната връзка. Самоконтролът, въпреки че е субекти-
вен, доколкото изгражда личността на индивида и същевременно зависи от заложбите 
на индивида, всъщност идва отвън и отразява обективните отношения. Точно затова 
аз го наричам субективирана обективност.  

Един от елементите на социалната връзка – вярванията – усложнява допълни-
телно разбирането на механизма. Според мен, фокусирайки се върху самоконтрола, 
Хирши приема, че социалната връзка се изчерпва именно с вярванията и затова твър-
ди, че тя е тъждествена на социалния контрол и е постоянна. Всъщност вярванията, 
макар и част от социалната връзка, се доближават най-силно до абстрактността на со-
циалните отношения и социалните правила. Дори би могло да се каже, че вярванията 
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са граничен елемент – те принадлежат както на социалните отношения, така и на со-
циалната връзка и освен това, чрез задръжките, стават част и от самоконтрола. Затова 
вярванията са именно елементът, който в голяма степен натоварва с неяснота пробле-
ма. А проблемът е да се определи къде свършва социалната връзка и къде започва 
самоконтролът. Ако тази задача се окаже непосилна, ще трябва да се съгласим с 
Хирши, че те са едно и също нещо.  

Аз смятам, че освен свързващо звено (дори доколкото са свързващо звено) 
задръжките и правилата всъщност са и границата между самоконтрола и социалните 
връзки. В едната посока – от социалното към индивидуалността – правилата се пре-
връщат в задръжки, в другата посока – от индивидуалността към социалното – 
задръжките се превръщат в правила. Ако приемем, че през цялото време има правила, 
тогава изпускаме индивидуалното, пропускаме човека. Нещо, което не бива да правим 
не само защото не е етично, но и защото би създало грешна представа за застиналост 
и ригидност. Ако приемем, че през цялото време има задръжки, т.е. само индиви-
дуално, не можем да разберем стабилността и приемствеността. В ревизираната си 
теория Хирши, парадоксално, приема, че има задръжки, но и постоянство, т.е припис-
ва постоянство на задръжките, вместо на правилата. Получава се така, защото той 
въобще не отчита влиянието на социалните връзки, а напротив – отъждествява ги със 
самоконтрола, за да може, както казва сам, да ги „спаси” [3: 544].  

Задръжките, с други думи, са потенциални правила, по които индивидът би мо-
гъл да действа, но би могъл и да не действа. Като възможност (ако все пак са били ин-
тернализирани успешно) задръжките съществуват постоянно. Единствено в този сми-
съл Хирши е прав, като казва, че самоконтролът е постоянен – опцията индивидът да 
се самоограничи, съществува във всеки един момент, в който той е изправен пред из-
бор как да постъпи. Това далеч не значи обаче, че всеки път индивидът ще избира ед-
но и също поведение или по-точно един и същ тип поведение. Защото всеки път пред 
индивида съществува и опцията да не се самоограничи. Разбира се, изборът, който 
индивидът прави, не е случаен, т.е. не е напълно свободен – зависи от социалните 
връзки, от историята на предишните избори, от заложените в индивида личностни ха-
рактеристики. Затова, може би е по-точно да се каже, че нивото на потенциален само-
контрол се променя, но все пак варира в определени граници.  

Нивата на самоконтрол варират, защото активизираните в различните моменти 
задръжки са различни. Дали, а също и кои задръжки, ще се активизират, зависи освен 
от факторите, които определят потенциалните граници, и от конкретните условия. То-
ва е така, защото задръжките ‘превеждат’ социалните правила на индивидуален език, 
превръщат абстрактните норми, дефиниции и предписания в нещо конкретно. Този 
превод, но и превръщане, се извършва всеки път наново в променена социална среда, 
според мен, именно оттук, от този превод идва променливостта в задръжките. Ако со-
циалните условия биха могли да се запазят константни, т.е. привързаностите, отдаде-
ностите, въвлеченостите и вярванията да не се променят, нивото на самоконтрол също 
би било константно. В такива случаи бихме имали съвпадение между правилата и 
задръжките, между социалните отношения, социалната връзка и самоконтрола. По-
добна константност на условията обаче е по-скоро изключение. Дори, може да се ка-
же, че в съвременните общества по дефиниция не може да се случи. 

Вместо заключение ще посоча няколко конкретни примера, които да илюстри-
рат приложението на теорията за контрола като обяснение на механизма на възниква-
не на девиантни прояви. Покачващото се ниво на девиации, характерно за модерните 
общества, се дължи не само на принципното отслабване на социалната връзка, която 
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имат индивидите днес, в сравнение с тази, която са имали хората в традиционните 
общества, а и на по-голямата динамика в рамките на индивидуалния живот. 
Например, ръстът в конвенционалните икономическите престъпления в голямата си 
част се дължи на срив в отдаденостите заради различните икономически и лични 
кризи, и оттам – на занижено ниво на самоконтрола. Валидно е, обаче, и обратното –
заниженото ниво на самоконтрол, заради неуспешна социализация (или, по-важно, 
социализация в условия, различни от актуалните), катализира намаляване на социал-
ната връзка и отново води до девиации – такива са, например, корпоративните и ко-
рупционни престъпления. Друг пример е нарастващият брой девиантни прояви, свър-
зани с агресия от страна на деца. Тези прояви в голяма степен се дължат на липсваща 
връзка с родителите и отдаденост към социално приемливи занимания. Това, което е 
по-съществено, е, че липсващата връзка, освен като самостоятелно действие, се 
отразява и върху формирането на нивата на самоконтрол. Нещо, което ще се отрази 
като допълнителен фактор за покачване на нивото на девиации в бъдеще. Като се 
вземе предвид, освен това, че динамиката на живота няма да намалява, а напротив – 
ще се увеличава повече и повече, става ясно, че единствената промяна в нивото на де-
виации, която може да очакваме, е покачване.  
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Abstract: In recent years, terrorism as a complex and fast-growing social phenomenon 
becomes a threat to humanity. Terrorist attacks are often targeted to maximize fear and 
publicity, usually using explosive devices and weapons of mass destruction.  
The aim of this report is to show the nature of terrorist bombings and the circumstances of 
its investigation. The report is based on information from the Bulgarian and foreign 
literature, international conventions and the Bulgarian national legislation. 
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Тероризмът, като едно сложно и бързоразвиващо се обществено явление, пре-

косява вековете заедно с човешката раса. През многовековната си история той се усъ-
вършенства, придобива различни политически окраски, еволюира. В последните го-
дини той приема облика на една от най-страшните, политически мотивирана, проява 
на насилие и вземайки за прицел невинни жертви, оказва господстващо влияние върху 
съвременния живот. Тази антихуманна система на брутално насилие и жесток опит за 
физическо унищожаване на хора, осъществява своите цели (дестабилизиране на дър-
жавата, сплашване, всяване на страх и напрежение), използвайки различни методи, 
средства и техника. Днес, една от най-широко разспространените форми на тероризъм 
е използването на средства за масово поразяване и прилагането на високи технологии 
за предизвикване на взривове, палежи, разрушаване и унищожаване на материални 
обекти. Това е една особено опасна тенденция, чиито първоначални наченки на опити 
могат да се търсят още по времето на Първата световна война, когато за първи път се 
заговаря за атакуване на наземни цели  чрез бомби, които  в самото начало са считани 
за психологично средство за въздействие върху противника, а по-късно – за средство 
за ликвидиране на врага . С развитието на технологиите престъпленията, свързани с 
употреба на взривни вещества, се считат за такива с най-голяма обществена опасност. 
При терористичните актове, извършени чрез използване на в такъв тип устройства, 
жертвите и щетите достигат мащабни размери, а разкриването на извършителя и на-
мирането на веществени доказателства се  превръща в изключително трудна задача за 
разследващите органи. 
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I. Характеристика на терористичните актове, извършени чрез използване 
на взривни устройства 

За да се даде по-точна криминалистична характеристика на терористичните 
актове, извършени чрез употреба на взривни устройства, трябва да се проследят коре-
ните и същността на тероризма в неговата цялост. 

Терминът „терор” в буквален превод означава ужас, страх. Неговият произход 
е латински. Той се свързва с най-силните човешки усещания на уплаха, психична 
обърканост, вътрешна смут и безгранично чувство на несигурност, засилващо ин-
стинктите за самосъхранение.   

За първи път понятията „терорист” и „тероризъм” възникват след Френската 
революция от 1789-1799г, като с тях започват да  се обозначават и порицават полити-
ческите врагове и техните действия. Днес легално определение на тероризмът все още 
няма, но пък не липсват стотици гледни точки за това какво точно представлява той. 
Това се получава, тъй като природата на понятието в твърде сложна, а неговото 
динамично развитие – ежегодно разкрива нови и нови характеристики на това яв-
ление.  

В българския Наказателен кодекс в чл.96, ал.1-ва и 3-та са посочени характе-
ристиките на индивидуалния и масовия тероризъм. От тези разпоредби могат да се из-
вадят някои от основните цели на явлението, които го характеризират – подронване и 
отслабване на властта в републиката, създаване на затруднения и лишаване от живот 
на държавен или обществен деятел, предизвикване на палеж, наводнение или друго 
общоопасно деяние, за да причини смърт на едно или повече лица.  Според същия ко-
декс в чл 108а за тероризъм се наказва лице, което „създава смут и страх в населе-
нието или заплаши, или принуди орган на властта, представител на обществеността 
или представител на чужда държава или на международна организация да извърши 
или пропусне нещо в кръга на неговите функции”.  

Основавайки се на някои от особеностите на понятието тероризъм, то може да 
се определи като незаконна употреба или заплаха със сила, или публично насилие, на-
сочена към постигане на политически и социални цели, за оказване на психологичес-
ко въздействие върху живота на съвременното човечество, като оказва влияние върху 
водената от правителствата външна и вътрешна политика.  

Терористичният акт по своята същност се разглежда като средството, инстру-
мента, чрез което терористите постигат своите цели. Той представлява последният 
елемент, завършващ веригата на тероризма. През последните няколко години се на-
блюдава опасната тенденция към все по-често използване на взривни устройства при 
извършването на терористични актове. Тероризмът се усъвършенства заедно с разви-
тието на модерните технологии. Няколко са факторите, които обуславят широкото из-
ползване на взривни устройства с престъпни цели. Те се базират на това, че в днешно 
време, информацията по темата е в изобилие, както е лесен и достъпа до компоненти 
за изработването на взривни вещества. На този етап от развитието на обществото има 
много професионално подготвени хора в областта на взривовете. Причина за масовата 
им употреба е и трудността при: разкриване на извършителите, намиране на вещест-
вени доказателства, по-голямата сигурност за терористите и най-вече за тяхното при-
криване. Но най-важната причина за употребата на взривни устройства е мащабността 
на последиците и големият брой жертви след подобен атентат.  

Взривните вещества, използвани при терористични операции, представляват 
химически съединения или механични смеси, които се разлагат под влиянието на оп-
ределени външни въздействия. Тези въздействия може да представляват нагряване, 
триене, удар. Вследствие на тези въздействия настъпва бърза химическа реакция, 
отделят се топлина и газове, които са способни да извършват огромни разрушения, 
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премествайки обкръжаващата среда. Това явление е известно под названието взрив. 
Определение има в чл.3 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните 
оръжия и боеприпасите. Взривните устройства са тези източници, специално приспо-
собени и изработени, с помощта, на които се предизвиква взривът. Според чл.1, т.3 от 
Международната конвенция за борба с бомбения тероризъм, взривно устройство 
представлява: „взривно или запалително оръжие или устройство, предназначено, или 
имащо способност да причинява смърт, сериозни телесни наранявания или значи-
телни материални щети”.  

Терористичните организации използват както промишлено, така и самоделно 
произведени взривни устройства. Най-често използвани са самоделните. В тях има ня-
колко основни елемента – взривно вещество, капсул-детонатор и механизъм, забавящ 
взривяването. Има и такива, които се взривяват с дистанционно. В този случай, бом-
бата се задейства с подаване да сигнал отвън.Те могат да бъдат в специално разрабо-
тени портативни размери; могат да се скрият в различни предмети – от малки до голе-
ми, което ги прави неотличаващи се в нормална обстановка и непривличащи внима-
ние. Такива взривни устройства могат да се приведат в действие при стартиране на 
двигателя на атомобила, при отваряне на пакет, плик, включване на осветление, отва-
ряне на врата, при отговаряне на входящо повикване на мобилен телефон. Поради 
това, че заряда от взривното устройство, може да бъде поставен в опаковка от разли-
чен материал – от дърво, пластмаса, стъкло, хартия, той може лесно да бъде замаски-
ран, като с това се предотвратява неговото разпознаване. Лесното осигуряване на ка-
муфлаж, прави самоделните взривни устройства предпочитани пред промишлено из-
работените. Така терористите по-лесно успяват да прикрият следите си, което от своя 
страна затруднява работата на разследващите органи или ги заблуждава, при което те 
насочват разследването в грешната посока. Взривните устройства най-често се „по-
ставят, задействат и взривяват в пределите на място за обществено ползване, държа-
вен или правителствен обект, система за обществен транспорт или инфраструктура. 
Подобни действия причиняват смърт, сериозни телесни наранявания, или значително 
разрушение, което води или може да доведе до големи икономически загуби” 1.  

В последните години терористите използват предимно взривни устройства, 
разпространени в примишлеността и военното дело. След атентатите на 11.09.2001 г. 
в Ню Йорк и Вашингтон, чешкият завод „Експлозия” добавя към пластичния експло-
зив „Семтекс” специални метални частички и ароматизатори, за по-лесното му откри-
ване от детектори и кучета. До преди това, той се е смятал за много трудно откриваем, 
поради факта, че е нямал мирис.  

Поради особения характер на изработка на взривните устройства, той изисква 
специални знания в различни области. Много често терористите трудно набавят мате-
риални, които са им нужни за изработка на дадено устройство. Затова и изработването 
на самоделни взривни устройства крие определени рискове, за този, който го пригот-
вя. Обикновено това са часовникари, бивши военни, сапьори, пиротехници, инженери. 
Но от своя страна, самоделните устройства са по-лесно приспособими към целите на 
организацията, те по-лесно се камуфлират. Всяко самоделно взривно устройсто носи 
информация за извършителя на атентата, когато бомбата е незадействана. Тя при-
тежава характеристики, по които могат да се определят целите на извършителя.  Няма 
едно с едно еднакви самоделни устройства.  

За откриването, обезвреждането и ликвидирането на взривните устройства се 
използват различни методи, средства и апаратура. С технически средства- 
                                                            

1 Чл.2 от Международна конвенция за борба с тероризма 
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стационарни и мобилни, разполагат полиция, военни сили, контролно-пропускател-
ните пунктове на границите, летища, митници, пристанища и на други обекти, като 
финансови институции, съдилища. Намерените взривни вещества се обезвреждат и 
унищожават чрез взривяване или изгаряне. 

У нас взривните устройства се откриват и обезвреждат от ГДБОП, СДОТО, 
Специален отряд за борба с тероризма към МВР, инженерно-сапьорни подразделения 
на българската армия, Гражданска защита, а оперативно издирвателната дейност за 
разкриване на извършителите се осъществява от специализирани звена към Национал-
ната следствена служба. При извършен терористичен акт с употреба на взривни 
устрийства си взаимодействат следователи, ДАНС, СОБТ към МВР, МВР, РС 
„Пожарна безопастност”, МБАЛ, ТД „Гр.защита” и др.  

 
II. Организационно-методически особености при разследване на 

терористични актове, извършени чрез взривни устройства: 
 

Дейността по разследване на терористични актове, извършени чрез взривни 
устройства на територията на Република България се осъществява от следователите. 
Тяхната основна цел е своевременното разкриване, предотвратяване и пресичане на 
подготовка или опит за терористични акции, свързани с осъществяване на взривове на 
обществени места; взривяване и опожаряване на обществени обекти, на чуждестранни 
дипломатически и други представителства, както и на транспортни средства. За по 
бързото и ефективно разследване на подобен вид актове, се създава масив от норма-
тивни документи и специализирана литература за суровините, материалите и техноло-
гията за производство, съхранението, употребата и унищожаването на взривни ве-
щества, боеприпаси и други общоопасни средства2.  

При започване на самото разследване следователите получават информация за 
събитието и предприетите мерки, свързани с него. Определя се реда, по който ще се 
извърши проверка на района – за взривни устройства, радиоактивни вещества и други 
опасни средства, след което се предприемат мерки за тяхното елиминиране. След 
отстраняването и унищожаването на опасните предмети, вещества и материали, се 
преминава към изграждането на следствените версии (определят се факти и обстоя-
телства, които подлежат на установяване и доказване). Преценява се методическата 
последователност, тактическите способи, техническите средства, както се уточнява 
нуждата от допълнителен брой вещи лица или следователи. Още с пристигането на 
местопроизшествието се получава ориентираща информация за събитието и пред-
приетите мерки във връзка с него. Тази информация представлява съвкупност от дан-
ни във връзка с времето, мястото, формата на тероризъм, обекта, лицата съобщили за 
събитието, последиците, мерките, които са предприети за предотвратяването им, из-
вършване на спасителни операции, медицински заведения, в които са настанени 
пострадалите; границите на местопроизшествието; кой/как/по какъв начин е отцепил 
района и  какъв е определения пропусквателен режим.  

При пристигане на местопроизшествието следователят може да се включи в 
предприетите спасителни и противопожарни операции като осигури необходимите 
мерки за провеждането им в усложията на видеозапис или фотографиране. Той може 
да се включи по целесъобразност в отстраняването и унищожаването на взривни 
устройства, радиовещества и други.  

                                                            

2 НСлС, София 2005г - „Разследване на престъпленията. Тероризъм и трафик на хора.” 
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Голямата е вероятността от втори взрив, които би бил неочакван за разследва-
щите органи. Терористите обикновено оставят второ взривно устройство със закъсни-
телно действие. Това налага бързи действия от страна на групите, занимаващи се с 
обезвреждането им. Поради особеността на подобни актове, трябва да с внимава и за 
неразриви от първото взривно устройство и неговите последици, от гледна точна на 
отровни газове, радиоактивни вещества, опасност от срутване и на неразрушили се 
части от взривен обект. Опасността от втори взрив, налага органите, занимаващи се с 
обезвреждане да започнат съвместни действия още на етапа със спасителните опера-
ции, но за да не се повредят или унищожат следите и веществените доказателства, 
предварително се определя реда, по който ще се извърши проверката в района на 
местопроизшествието.  

Едва след като е проверен района и се установи, че няма други взривни уст-
ройства или тези, които са намерени са обезвредени и унищожени, чак тогава се 
допуска работа по неотложните и първоначални следствени действия. 

  
1. Оглед на местопроизшествие: 
При събиране на веществените доказателсва, след като проверката покаже, че 

няма други недетонирали устройства, се пристъпва към уточняване на характера на 
избухналия заряд, особеностите на разрушенията, опушванията; към търсене на следи 
разкриващи целите на терористите. Но каквото и да предприемат следствените органи 
се взимат мерки за запазване на местопроизшествието, като се ограничава досега на 
външни лица. При провеждане на огледа се изземват всички отломки, материали – 
разкъсани и с опушвания, ако е необходимо се правят натривки чрез тампон, напоен с 
вода или ацетон. Изземват се разкъсани и опушени дрехи от пострадалия, като се по-
ставят в полиетиленови прикове и чували.  

Особено внимание изисква изземването на незадействали се взривни устрой-
ства. В този случай се привличат специалисти и това е задължително.  

Въз основа на намерените следи и веществени доказателства се изграждат 
предварителните версии за вида на взривното устройство. Следите, които би трябвало 
да се отрият по време на огледа са: опушвания за местопроизшествието; остатъци от 
взривно устройство; миризма; невзривени остатъци от взривното вещество. 

Много от самоделните взривни устройства, открити при огледите на местопро-
изшествие, показват използването на най-различни подръчни материали при напра-
вата и опаковането на взривните устройства. 3 

 
2. Разпит на свидетели-очевидци: 
Следващата стъпка след извършване на огледа е задължително разпит на сви-

детели-очевидци. Всяко забавяне би довело до загуба на ценна доказателствена ин-
формация или деформиране на показанията.  

Разпитът трябва да бъде извършен в строга последователеност, поради особе-
ността на терористичните простъпления и шока до който довеждат те. Трябва да се 
установи психологичен контакт с разпитваното лице. Важно е да се спази и поред-
ността за разпитване на лицата.  

При разпита на свидетели на терористични актове се изясняват някои основни 
групи въпроси: 1. снемат се пълните данни за самоличността на свидетеля; 2. обстоя-
телствата, при които е станало взривяването: дали е бил сам, да посочи точното си 
местонахождение в обстановката, да посочи кои лица са били близко до него в този 

                                                            

3 Биков, А. – „Следи на местопроизшествието. Огледи и експертизи” 
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момент; как е възприел събитието; колко на брой са били взривовете; дали е видял 
дим, светлина, усетил мирис, чул звук, почувствал ударната вълна и други; 3. Участие 
в спасителни и/или гасителни операции: пострадал ли е, има ли обгаряния; къде е въз-
никнал първоначално пожара; 4. Установяване на заподозрени лица – с подозрително 
поведение, различни по обем пратки, размяна на обемни чанти, куфари, лица, които 
са забелязани да фотографират в района на местопроизшествието; дали разпитвания е 
имал ръчен багаж и на кого е предаван; 5. Установяване на алиби; 6. Обтривки на 
ръце за наличие на следи от взривни вещества; 7. Уточняване на признаците, спомага-
щи изработването на словесен портрет; 8. Снимка в профил и анфас. 4  

 
3. Изграждане на първоначални следствени версии: 
Първата и най-важна следствена версия, която се проверява е свързана главно с 

целта, регламентирана в чл.108а НК. Задачата на разследващите органи е да разкрие 
прекият противодържавен умисъл в действията на извършителя, за да се отличи това 
престъпление като тероризъм. Характеристиките трябва да включват: лице, което е 
негативно настроено към политиката, водена от държавата, както и в действията му да 
се крие мотивът да всее смут и страх в обществото. За да се характеризира като 
тероризъм, деянието трябва да е извършено от българска или международна терорис-
тична организация; от членове на терористична група по указание на чужда държава 
или извършителя да е чужд гражданин, изпратен в България с тази цел – да извърши 
терористичен акт.  

Съществуват и версии, които се базират на отхвърляне на твърдението за нали-
чие на тероризъм в дадени деяния, като се счита, че някои от тях за извършени поради 
непредпазливост, с цел отмъщение, а не противодържавен умисъл; взривяване на 
сграда с цел прикриване на определена стопанска или криминална дейност; поради 
лични отношения.  

 
4. Планиране на разследването: 
Планирането не е епизодична, а продължителна мисловно-логическа дейност. 

Основната цел на този етап от разследването е да се определят фактите и обстоятелст-
вата, подлежащи на установяване, проверка и доказване от органите на следствието 
при терористичните престъпления. Те са: време, място, начин на извършване на теро-
ристичния акт; техническите средства и оръдия; извършителя и последиците от него-
вите действия; както и подбудите, причините и условията за извършване на терорис-
тичния акт. 

 
5. Експертиза за взривни устройства и следите от взривяването им:  
Тя е най-важното следствено действие при разследването на терористични 

актове, извършени чрез употреба на взривни устройства. Предмет на пиротехничес-
ката експертиза, както е наименованието й, са обстоятелствата по използването на 
взривни устройства и следите от тяхното взривяване. Задачите, с които се занимава тя 
са: да установи самия факт на взривяването, определяне на вида, размера, групата, 
марката на взривното устройство; установяване на обстоятелствата, при които е из-
готвено и използвано то; установяване на принадлежността на отделните детайли и 
интепретация на следите от взрива по вещи и предмети. Много често експертизата 
разкрива професионални навици, квалификация, неговите знания, психически, физи-
чески и други особености на извършителя. Пиротехническата експертиза помага на 

                                                            

4 НСлС, София 2005 г – „Разследване на престъпленията. Тероризъм и трафик на хора.” 
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експертите при търсенето на отговор на въпроси, свързани: с взривното устройство 
като цяло; с взривно вещество, което е използвано; със способа на взривяване; с об-
стоятелствата, последствията и следите от взрива. 

Взривните устройства като цяло са обект на експертиза, когато те биват наме-
рени невзривени. При всички останали случаи за употреба на взривно устройство се 
съди по оставените следи на местопроизшествието, веществените доказателства и ха-
рактера на разрушенията. Освен самите устройства, обект на експертизата могат да 
бъдат и схеми, описания, скици, макети на взривни устройства. 

Обекти на експертизата са и цялата съвкупност на предметите от фактическата 
обстановка, образувала се вследствие на взрива. Благодарение на всяка една следа се 
анализира и изучава обстановката, в която е станал той.   

Пиротехническата експертиза следва да се назначи веднага след огледа на 
местопроизшествието. 

Особеното при този вид експертиза е опасността, която крие транспортирането, 
подготовката и изпращането за изследване на вещества, устройства, и на такива, за 
които се предполага, че биха могли да се взривят. Устройствата могат да бъдат изпра-
тени за експертиза единствено след тяхното обезвреждане. Веществата и самите сред-
ства за взривяване се съхраняват и пренасят отделно. Те трябва да бъдат и предпазени 
от удари, сътресения, слънчева светлина, вятър и др.  

Други последващи процесуално следствени действия могат да бъдат разпит на 
обвиняем, свидетели, очни ставки, разпознаване на лица, следствени експерименти, 
назначаване на други видове експертизи. Може да се назначи допълнително из-
земване на вещи, документи, компютри. 

 

Причините, които затрудняват разследването на терористични актове, 
извършени, чрез използване на взривни устрийства са: 1/ недостатъчно познаване 
на спецификата на взривните устройства; 2/ отсъствие на първоначална информация, 
свързана с квалификацията на устройствата, свързана с последиците, които причиня-
ват те;  3/ не навременно разкриване на обстоятелствата предшестващи взрива; 4/ уни-
щожаването на доказателствата при извършване на взрива; 5/ смърт или тежки нара-
нявания на свидетели и очевидци в психологичен шок, затрудняващ провеждането на 
разпити; 6/ политизиране на тези престъпления.   

 
III. Превенция:  
Нарастващото влияние на тероризма над човечеството, постави като сериозен 

акцент върху превенцията на тероризма. Както в световен мащаб, така и на местна 
почва се предприемат мерки и действия за предотвратяването му. България приема 
Национална стратегия за противодействие на престъпността, както и План за действие – 
на регионално ниво, в общините. Задачите, по които се водят те, да свързани с 
обезпечаването на надеждната охрана на държавната граница и засилване на контрола 
на ГКПП. Националната стратегия предвижда още – засилване на контрола върху 
общоопасните средства, огранизацията и ефективноста на охраната на обекти със 
стратегическо и жизненоважно значение, дипломатическите и чуждестранните прави-
телства; засилен контрол за внос, износ на оръжия, стоки, технологии; не допускане за 
финансиране на тероризма; взаимодействие с чуждестранни специализирани поли-
цейски групи.; подобряване контрола на чужди граждани, издващи от рискови дър-
жави; усъвършенстване на координацията, взаимодействието и обмена на информа-
ция. В доклад отностно дейността на РБ за противодействие на тероризма в из-
пълнение на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на ООН показва последо-
вателността на властите и многожеството предприети мерки по отношение на това – 
да не се допусне страната да бъде използвана от различни терористични организации, 
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както и да бъдат предотвратени опити за установяване на канали между организирани 
престъпни структури в страната и международни терористични организации.  

По отношение на предотвратяване на терористични актове, чрез използване на 
взривни устройства се счита, че трябва да бъде осигурена превенция в рамките на 
цялата страна по отношение на прекурсорите за експлозиви. Съхранението, транспор-
тирането и проследяването на вещества, с чиято помощ биха могли да се образуват 
експлозивни съединения, трябва да се извършва с повишено внимание. Към превен-
цията спада и намаляване обема на информация в Интернет по отношение на изработ-
ката на самоделни взривни устройства и в същото време подобряването на обмена на 
навременна информация между системата за ранно предупреждение у нас с евро-
пейската база данни за бомби, която денонощно да е достъпна за полицията, мит-
ниците, граничната охрана и др.  

В наши дни държавите приемат борбата с тероризма като симетрично противо-
действие на терористичните актове. По този начин, те не обръщат внимание на причи-
ните и днес той да е една от най-големите заплахи. Често целенасочените действия на 
държавите към предотвратяването му, несъзнателно поемат в друга посока и това во-
ди до намаляване на неговата уязвимост. Една от най-големите грешки на съвремен-
ното общество е липсата на цензура по медиите, а голяма част от терористичните ак-
тове се извършват с цел да бъдат отразени там. Това от своя страна подклажда 
тероризма, като спомага за по-качественото му разпространение и ефикасно пости-
гане именно на най-важната негова цел – всяване на страх, предизвикване на паника, 
объркване. Чрез медиите терористите успяват да повлияят на много по-голям брой хо-
ра, отколкото чрез задействане на бомба в дадено населено място, въпреки жертвите, 
въпреки последиците. Това е огромния парадокс, който допускат държавите, позво-
лявайки прекалено свободно медиите да говорят за този проблем. „Тероризмът трябва 
да бъде лишен от кислорода на публичността”. Мисъл на Маргарет Тачър, криеща в 
себе си простото решение, че твърдостта на държавата, сътрудничеството й с медиите 
и промяна в мисленето на съвременното общество, трябва да вървят ръка за ръка, за 
може светът да се пребори с този все по-разрастващ се проблем.    
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Нова гледна точка в хуманитаристиката, социалната сфера и сферата на 
педагогиката е еволюционният подход в развитието на сложните отворени  системи, 
наречен синергетичен подход. Това е процес,  при който определени елементи или 
съставки работят по- добре, когато се използват заедно. Тези елементи са в 
синергична зависимост. 

 
Новото, което предлага синергетичният подход, е промяна на отношението 

към детето и педагогиката въобще като социална работа, тъй като кризата, която пре-
живява българското училище е достигнала критичната си точка, изразена в демоти-
вация на всички участващи страни – учители, ученици, родители. Загубва се или 
сериозно се нарушава връзката между учителя и ученика, между родителя и учителя, 
между възрастния и детето, което поражда и множество социални проблеми. 

 
Синергетиката предлага ефективни образователни технологии и преосми-

сляне на вече съществуващи подходи. 
Синергетиката предлага нестандартни решения. 
Синергетичният подход разширява съзнанието, повишава рационалността, 

води до самостоятелно актуализиране. Подходът предполага активизъм, креативно 
и творческо мислене. 

 
Преустройството на образователната система, внедряването на синергетичните 

знания и изучаването на законите и принципите на  самоорганизацията на сложните 
системи, ще доведе до повишаване на собствените вътрешни тенденции на развитие и 
целенасочено използване на синергетичната концепция в съвременното образование и 
социалната работа. 
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В педагогиката и социалната работа, синергетиката означава развитие на нов 
модел на мислене. 

 
1. Подходът синергетика. Какво означава? 
 

В основите на синергетиката стоят идеите на системността, целостността на 
света, нелинейността на еволюционните процеси, взаимната връзка на хаоса и реда. 

През 70-те години на ХХ век, немския физик Херман Хакен въвежда синерге-
тиката/ от гр.sinergia – съгласувано дейстие, сътрудничество/ като нова междудис-
циплинарна научна област, изучаваща процесите на възникване и еволюция на сис-
темите. Това е сдружение на голям брой науки в изучаването на т.нар. самоор-
ганизационни процеси, т.е. това е наука за самоорганизацията.  

Х. Хакен отбелязва: „Макар, че синергетиката възникна в рамките на естестве-
ните науки, винаги ми се е струвало, че нейните най-важни възможни приложения ще 
се отнасят до специфичните човешки и социални процеси“. (10, стр.3-12) 

Е.Н.Князева подчертава,че синергетиката е „научно направление за универсал-
ните структури на самоорганизацията и образците на поведение„. (4, стр.34) в разви-
тието на сложните динамични системи. 

 
От гледна точка на самоорганизацията в синергетичен аспект се цели 

субектът да достигне сам до върховете на своя творчески и духовен потенциал. Да 
се стреми към пълно използване на своите възможности. 

 
С. Гроздев – “Самоорганизацията е процес,който се реализира чрез преобразу-

ване на съществуващите и възникване на нови връзки между елементите на сис-
темата. (1, стр.51) 

Украинският учен С.Курдюмов, в отчет по своя проект „Разработка научно-
образовательной синергетической парадигмьi в контексте непрерьiвного гуманитар-
ного образования“ отбелязва: „Синергетиката коренно променя виждането ни за 
света. Унищожава старите табута и модели на мислене /страх от оспорване на нега-
тивните нагласи към нестабилността и хаоса, растежа на научната информация и на-
селението на Земята/“.(6) 

Л. В. Лесков разглежда три базови принципи в теорията на самоорганизиращи-
те се системи: „отвореност„, „нелинейност„, „кохерентност„. (7, стр.44) 

Сред многобройните приложения на математическите методи и концепции на 
синергетиката са: физика, химия , биология, медицина, информационни технологии, 
психология, социология, екология и т.н. 

 
В психологията, синергетиката се проявява като непряк контрол на човешкото 

поведение, чрез промяна на параметрите за контрол от материални или нематериални 
интервенции. 

 
В педагогиката и социалната работа, синергетиката означава развитие на нов 

модел на мислене. 
 
В синергетичния подход човекът действа не само за постигане на собствените 

си цели, но също така, където е осъществимо, за насърчаване целите на другите. 
 
Синергетичният подход има универсална приложимост. Той може да се прила-

га не само за човешкия ум, но също така и за човешките групи, за организации от 
всякакъв вид, предприятия и др. Насочен към съзнанието на човека, подходът дава 
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възможност на човек да живее по-ефективен и по- щастлив живот. Приложен към 
групи, насърчава развитието на висока степен на взаимно разбирателство, доверие и 
работ в екип. 

 
 

Влиянието на емпатията 
 

Трите най-важни поделения в областта на социалната синергетика са индиви-
дуалната, груповата и социалната синергетика и всяка една от тях може да се прилага 
по такъв начин, че те взаимно да се подсилват една друга. Например, ако всеки член 
на групата е синергетичен, то групата по-лесно може да работи в синергетичен ре-
жим. И обратно, като член на синергетична група, той може да работи по-лесно в 
синергетичен режим. По същия начин съществуват синергетичните отношения в со-
циалната, индивидуалната и груповата синергетика. Всички те формират едно синер-
гетично цяло.(11) 

Важна роля в тези синергетични взаимоотношения има емпатията.  
Емпатията е способността на човека да разбира интелектуално вътрешния свят 

на другия. Човекът, който изпитва емпатия ще е склонен повече да харесва, помага и 
приема другия в резултат на тази емпатия.(2,стр.290)  

 
При синергетична сплотеност , най-общо, което наблюдаваме е: 
 Изградена атмосфера на открита комуникация /вкл.и конструктивна кри-

тика/; 
 Редовна обратна връзка; 
 Изградено доверие, което е от решаващо значение за добра сработеност; 
 Отделено време, за да се опознаят индивидуалните особености на всеки от-

делен член; 
 Подкрепяща страна и мотивиране – „Ние сме екип, ние работим заедно!“ 

 
За постигане на целите на оптималното функциониране на една човешка 

система, е необходимо всички взаимнозависими части от тази система да работят 
ефективно заедно. Понякога това може да се окаже нелесна задача. Както например 
станцията на радиото трябва да бъде настроена, за да може качеството да достигне 
своя връх, така и  взаимоотношенията между хората трябва да бъдат внимателно 
„регулирани и настроени“.(11) 

Тази т.нар. „настройка“ може да бъде извършена и подпомогната от специалист 
в сферата на социалната работа, а именно социален консултант.  

 
Важна задача в работата на социалния консултант е да осигури най-добрия 

баланс между собствения си опит и необходимостта на клиента. 
 
Чрез индивидуална и/или групова работа, специалистът подпомага интегрира-

нето на всяка една отделна част от системата, за постигането на синергетична спло-
теност. Осигурява мощна подкрепа за стабилизиране на всеки участник в синер-
гетичен режим: 

 

 Подпомага и оптимизира дейността на всеки един участник, за  фокуси-
рането му върху целта и упражнява всички усилия, за да я постигне; 

 Помага за решаването на проблеми и предлага алтернативи за справяне с 
конфликтни ситуации; 

 Насърчава креативността; 
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 Подпомага приемането на основната отговорност за собствения напре-
дък на всеки участник, и т.н. 

 
 

2. Възможности за прилагане на синергетичния подход в съвременното 
образование и социалната работа 

 
Синергетичният подход има както теоретична, така и реална практическа 

приложимост. 
 
Интегрирането на синергетичния подход в сферата на образованието и социал-

ната работа цели допълване и подобряване на съществуващия вече подход, а не ця-
лостна промяна на социалната и образователната парадигма.  

Синергетичния подход насърчава иновативното и творческо мислене, развива 
качества като: емоционална интелигентност, социална ангажираност, чувство за цел, 
способност за сътрудничество и посрещане на многообразието. Синергетичния под-
ход използва всеобхватни програми за включване на абстрактната теория в практичес-
ки приложения. 

Тъй като синергетиката изследва механизмите на еволюцията и процесите на 
самоорганизация в сложните отворени нелинейни системи, нейните принципи са ва-
лидни както за естественонаучното, така и за хуманитарното знание. 

Според редица учени, сред които В.А.Аршинов, Е.Н.Князева, С.П.Курдюмов, 
В.Г.Буданов, Е.Морен, Г.Г.Малинецки, Т.С.Назаров, В.С.Шаповаленко и др. Пренася-
нето на общите закономерности на развитието и самоорганизацията на сложните от-
ворени динамични системи в педагогиката, ще открие нови възможности за постигане 
на по-високо качество на образованието, ще оптимизира функционирането на цялост-
ната педагогическа система  и ще ускори създаването на модели за математическо 
описание на педагогическите процеси и явления. 

Педагогическата система изисква коренни преобразувания в отношенията меж-
ду субектите в процеса на обучение . 

Двамата учени Е.Н.Князева и С.П.Курдюмов, в своите трудове, разглеждат 
проблема за самоорганизацията в областта на творческото мислене, което има пряко 
отношение към процеса на обучение и възпитание: 

„Синергетиката позволява да се изработят нови подходи към обучението и 
образованието. Естественонаучното образование се хуманизира, а хуманитарното ста-
ва невъзможно без новите природонаучни, нелинейни математически методи на из-
следване.“(5) 

В свои  публикации,  Е.Н.Князева определя обучението като: „процедура на 
пробуждане на вътрешните сили и възможности на ученика, кооперативна творческа 
дейност на учителя и ученика, в резултат на която и двамата се променят.“ Авторката 
отбелязва, че синергетичният подход в образованието  „се заключава в стимулиращо, 
или пробуждащо образование, образование като откриване на себе си или сътрудни-
чество със самия себе си и с другите хора“.(4) 

Приложението на синергетичната методология в обучението, особено в педаго-
гиката е изключително подходящо, тъй като от най-ранна детска възраст се формират 
представите за света. Синергетичния подход разкрива у подрастващите единството на 
заобикалящата ни действителност, връзката и взаимната зависимост на процесите и 
явленията в нея. У обучавания се разкрива възможността да избира сред различни 
видове и форми на учебната дейност. Да избере тези, които отговарят на неговите 
личностни интереси и стремежи. Така, в хода на активно взаимодействие с другите, 
той ще осъзнае собствената си индивидуалност, както и тази на другите. 
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Е.Маслоу отделя специално внимание на проблема за самоактуализацията. 
Определя го като: – “пълно оползотворяване и използване на дарби, способности, 
потенциал, което намира израз в стремежа на личността да се самореализира, да 
разкрива най-доброто от себе си и да го развива непрекъснато“(8) 

В монографичния си труд „Синергетиката в научното и образователното прост-
ранство“, К.Марулевска описва, че  една от приоритетните задачи на синергетиката в 
сложната нелинейна система на обучение и възпитание, е „изграждането на нови 
компетентности у обучаващите се, нова култура на учене, формирането на умения за 
самостоятелно интегриране на знания и тяхното приложение при решаване на кон-
кретни проблеми в контекста на цялостно виждане за заобикалящия ни свят“.  

(9, стр.107) 
К.Марулевска предлага синергетичен вариант на проектно-базирана учебна 

дейност, като един от възможните пътища за приложение на синергетичния подход в 
обучението. Представен е иновационният потенциал на метода на проектите в кон-
текста на новите педагогически търсения в съвременното образователно простран-
ство. 

Новият, междудисциплинарен по своята същност, синергетичен подход, не са-
мо осмисля по нов начин еволюцията на научните знания, но също така дава възмож-
ност за оптималното развитие на образователната система и сферата на социалната 
работа. 

Синергетиката е концепция по отношение на разбирането на вътрешната дина-
мика на човешкото битие: 

 

 Насърчаване към конструктивна промяна; 
 Идентифициране на силните страни и  възможностите за развитие; 
 Разработване на конструктивни стратегии, поведенчески стилове и умения. 

 
Това е подход към индивидуално и организационно развитие и създаване на ор-

ганизационна ефективност, чрез задълбочено проучване и внимателно проектиране. 
Прогнозата за синергетичното същество може да бъде описана като синерге-

тичен алтруизъм. Той е винаги внимателен към нуждите и интересите на другите и е 
винаги готов да се ангажира. От друга страна той не жертва себе си за другите, а пре-
следва целите си енергично, като преодолява препятствията по пътя си. 

Синергетиката е потенциално приложима във всяка сложна система. 
Тя е фокусирана върху развитието и подобряване на състоянието, върху извеж-

дането на положителни характеристики.Свързана е с възможностите, с индивидуал-
ните качества на човека. 

Синергетиката е доставчик на решения, който развива и интегрира широк 
спектър от умения, съобразени с нуждите, а резултатите са на ниска цена с ефективни 
решения. Ефективните решения могат да бъдат взети само от независимото мислене и 
адекватно информираните човешки индивиди. 

Новият синергетичен стил на мислене е еволюционен, нелинеен и цялостен. 
Синергетиката подкрепя изследователското мислене, планиране и действие. 
Физическите лица се ръководят чрез разбиране и практическо приложение от 

това, което е от съществено значение за тях-семейство, група или организация да са 
стабилни – в контекста на законите на Вселената. 

В социално измерение, подходът синергетика означава научаване на конструк-
тивните принципи на сътрудничество, еволюция и самоорганизация. 

Синергетиката е специфичен вид социална дейност, която се оказва предпочи-
тана от много науки. Свързана е с възможностите да се оценят  индивидуалните ка-
чества на човека, в отношението: дефицити-капацитети, (на личността, ситуацията, 
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дейността), като на тази основа се създаде система за коригиране на проблема. Новото 
в синергетичния подход е трансформирането на подхода: от корекция на негативните 
прояви, към извеждане на положителните характеристики, развитие и разширяване на 
периметъра на проявление на позитивите.  

 
Новото, синергетично  мислене в социалната сфера и в педагогиката тепърва 

ще намира своето поле на приложение, защото то е дълбоко хуманно и съобразено с 
най-позитивните страни на човешката природа. 
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