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УВАЖАЕМИ ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ, 

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ! 
 

Особено ми е приятно като домакин да ви поздравя с организирането и про-
веждането на настоящия 14-ти Конкурс за Студентско научно творчество с наци-
онално значение. Преди всичко обръщам се към Вас, уважаеми докторанти и сту-
денти, към Вашите научни консултанти – приемете моята и на академичното ръко-
водство благодарност за това, че отделихте време, положихте усилия и участвате 
в поредния престижен за БСУ форум за защита на студентски разработки. 

Направлението на конкурса предполага да се разискват широк кръг от въпроси, 
свързани с профила на висшето ни училище – право, икономика, администрация и 
управление, обществени комуникации, социални дейности, психология, информатика 
и компютърни науки, общо инженерство.  

Настоящият Конкурс за студентско научно творчество с национално значение 
ние разглеждаме като научно  средство за формиране и изява на  знания, като много 
съществена част, полезна и необходима, за издигане качеството на  образователния 
процес до равнището на  изследователската дейност. 

Позволете ми, уважаеми млади колеги, докторанти и студенти, от БСУ и от 
други висши училища, да отбележа: Бургас е град със своя първи недържавен 
университет в България, създаден непосредствено след демократичните промени от 
1989 г., призван да изгражда нов академичен и управленски модел в българското 
висше образование. Бургас е един безспорен пример за това – какво може и прави 
частната инициатива в системата на образованието у нас. Бургас е най-добрият 
град за живеене. Бургас е четвърти по големина от градовете в България и в същото 
време е нещо забележително във висшето образование у нас. Университетът дава 
облик на града и тази съвременна сграда е просто олицетворение на това, какво 
може да бъде една институция на висшето образование, когато е правилно заложе-
на, добре управлявана и  развивана.  

Вече близо 22 години  нашият, Бургаският свободен университет, е отворен 
към бъдещето, към позитивните промени в системата на висшето образование. 
През тези години Университетът ни непрестанно се развива, утвърждава пози-
циите и авторитета си  като образователна и научна институция в града, региона 
и страната. 

През тези години Бургаският свободен университет настоятелно търси въз-
можности и създава условия за повишаване качеството на обучението за научното 
развитие и израстване на професорско-преподавателския си състав, на студентите 
и докторантите. 

Утвърждава се като предприемчив университет – мост на  трансфер на  нови 
технологии, интегрирани с бизнеса. 

Предлага конкурентноспособни образователни услуги, което  му определя авто-
ритетно място на българския образователен пазар и го превръща в част от евро-
пейското образователно пространство. 

Настоящият форум, посветен на студентски научни разработки, е част от 
научните прояви, организирани от университета, което, убеден съм, създава необхо-
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димите предпоставки за утвърждаването на БСУ, за превръщането му в значимо  
средище на студентското научно творчество на национално равнище. 

Бургаският свободен университет е една от отворените за Вас врати, ува-
жаеми млади колеги, един от пътищата във Вашия живот за личностно израст-
ване, усъвършенстване и реализация като млади изследователи. 

Нашият, Бургаски свободен университет, е дългогодишен организатор на кон-
курси за студентско научно творчество. В това отношение университетът  еже-
годно организира подобни прояви и издава публикации в специален студентски том  
„Годишник на Бургаския свободен университет“, с всички  успешно защитени  и пре-
мирани разработки от Конкурса.  

Особено ме радва фактът, че подобна проява е притегателен форум за сту-
денти и докторанти от различни университети в страната. Организирането и про-
веждането на настоящия, 14-ти по ред Конкурс за студентско научно творчество с 
национално значение, можем да определим като своеобразен връх, привлякъл най-
много – повече от 120 участници от 12 български университети и един чуждестра-
нен, в т. ч. от  Софийски университет „Свети Климент Охридски“,  Пловдивски 
университет “Паисий Хилендарски“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и 
Методий“, Шуменския университет, Национален военен университет „В. Левски, 
Университет за национално и световно  стопанство, София, Стопанска академия 
„Д.А.Ценов“ – Свищов,  Висше училище по застраховане и финанси, София, Висшето 
транспортно училище, София, Академията на МВР, София Колежа по телекомуни-
кации и пощи, София и Бургаски свободен университет. 

Участието ви, уважаеми млади колеги, в различни форми на студентското 
научно творчество от една страна ние приемаме като възможност за придобиване 
и  създаване на нови знания в съответното научно и професионално направление, 
като място за водене на  свободни и открити дискусии и, от друга –  като място за 
формиране на личностни качества и критично мислене. 

Ние очакваме, че в секционните заседания откритостта и равнопоставеният 
диалог по време на обсъжданията на  проблеми  ще  позволят на  всички  участници  
да споделят различни идеи, да изкажат различни виждания по тях. 

Пожелавам на всички участници в Конкурса попътен черноморски вятър и 
изразявам  убедеността си, че с общите ни  усилия 14 Конкурс за студентско научно 
творчество с национално значение  ще   постигне предначертаните   цели и задачи. 
Пожелавам на уважаемите членове на журитата – обективност и удовлет-
вореност. 

 
 Обявявам 14 Конкурс за студентско научно творчество с национално участие 

за открит! 
 
ПОЛЗОТВОРНА И УСПЕШНА РАБОТА, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ! 
 
 
 

Проф. д-р Васил Янков 
Ректор на Бургаския свободен университет 
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28 март 2013 г. 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 12
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Направления: 
ПРАВО И ПОЛИТИКА, АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ, 

ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ (ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И 
ЖУРНАЛИСТИКА), СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 
Председател:  доц. д-р Евелина Динева 

 

Членове:          доц. д-р Светла Маргаритова 
доц. д-р Мариана Лазарова 
гл. ас. д-р Мария Нейкова 
Анна Манукян – студентка ЦХН 
Ивелина Космова – студентка ЦЮН 
 
 
 
 
 
Направления: 

ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, МАРКЕТИНГ И 
МЕНИДЖМЪНТ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКА, 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 
 

Председател: проф. д-р Димитър Юдов 
 

Членове:         проф. д-р Ангел Тошков 
доц. д-р Сава Димов 
гл. ас. д-р Юлия Йоргова 
Станко Атанасов – студент ЦИТН 
Николета Найденова – студентка ЦИУН 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 13

 
Н А Г Р А Д Е Н И  Д О К Л А Д И  

                                       
 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОНЛАЙН РЕПУТАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 
КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

 

Тодорка Стайкова Аладжова 
Бургаски свободен университет 

 

Сп е ц и а л н а  н а г р а д а  
 

ONLINE REPUTATION MANAGEMENT OF TOURIST 
DESTINATION BULGARIA 

 

Todorka Staykova Aladzhova 
Burgas Free University 

 
 

Abstract: It is extremely important for Bulgaria as a tourist destination to manage its online 
reputation in order to generate more revenue from tourism and to attract foreign 
investments. Internet is the place where news spread, Internet communications channels are 
the means by which messages reach more than six billion people. If we examine Bulgaria's 
actual reputation in the web, we could outline the strategy for creating the online reputation 
that we would like Bulgaria to have. 
 
Key words: Bulgaria, online reputation management, tourist destination, reputation, social 
media, tourism.  
 

 
Увод 
Управлението на онлайн репутацията на България е изключително важно за 

развитието на страната – за да може да генерира повече приходи от туризъм, за да 
може да привлече външни инвестиции и капитали, за да запази човешкия капитал в 
рамките на своите граници. Интернет е мястото, където новините се разпространяват, 
интернет каналите за комуникация са средствата, чрез които посланията достигат до 
повече от шест милиарда души. В настоящото изследване допускаме, че ако се из-
следва репутацията на България в интернет пространството, ще може да се определи 
позицията на страната към настоящия момент, да се разбере как светът приема 
България и да се очертае на тази основа стратегия с конкретни тактики за изграждане 
на такава репутация, каквато бихме искали страната ни да има. 

В интернет пространството, за разлика от офлайн каналите, комуникацията е 
винаги двупосочна, ето защо целта на настоящото изследване е не само да определи 
дали България, подобно на всяка друга компания, реализира комуникационна страте-
гия в интернет пространството за управление на своята репутация, не само да разбере 
как и дали се управляват инструментите за комуникация и дали изобщо се залага на 
стратегия, а също така и какво споделят и комуникират по между си в онлайн прост-
ранството ползватели на българския туристически продукт. След като изследването 
бъде завършено, биха могли да се дадат насоки за това, какво трябва да направи 
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България, за да изгради положителна репутация на своя туристически продукт, чрез 
какви канали да бъде комуникирани ценностите на този продукт и да бъде изградена 
цялостната комуникационна стратегия. 

Понятия 
Преди да пристъпим към същинското изследване е важно да бъдат изяснени 

основни понятия, сред които „репутация”, както и различните комуникационни кана-
ли в интернет, в които ще се проведе изследването. 

Репутация – това, според някои учени е мнението на социална група или об-
щество за положителните и отрицателните страни на една личност, организация или 
общност. Репутацията се определя като резултат от извършените действия, изпрате-
ните послания и как тези два компонента се възприемат от външната и вътрешната 
среда и комуникационни групи – вътрешни и външни. 

Според Скот Кътлип, Алън Сентър и Глен Бруум, „репутацията се определя от 
познавателното равнище или влиянието, като се изхожда от възприятието на другите” 

Интернет, според Диърди Бекендридж е „огромен комуникационен канал с по-
голяма скорост, гъвкавост и приспособимост към индивидуалните предпочитания”. 
Според проучване от декември 2005 г. на PEW за „поколенията онлайн”, интернет 
потребителите над 28 години, но по-млади от 70 г., е по-вероятно да правят резерва-
ции за пътуване или банкови операции онлайн.”  

 
Канали за комуникация в интернет 
Съществуват няколко канала за комуникация в интернет пространството. Пър-

вият и може би най-важният, това е интернет страницата. Когато един заинтересоват 
потребител реши да ползва услугите на дадена компания, в наши дни проверява и 
интернет страницата. Начинът, по който уеб страницата на България изглежда, това е 
начинът, по който светът вижда страната, по този начин я възприемат милионите и 
милиардите индивиди, които никога не са посещавали България. 

Блогът е мястото, където организацията може да комуникира различни ситуа-
ции, които трудно биха намерили място в сайта, но в блога може много човешки да 
бъдат разгърнати различни случки и събития. В блоговете се оставя място за коментар 
от читателите, които след това се обсъждат с автора на блога. Най-важното нещо при 
писането на блог е съдържанието. В блога трябва да присъстват теми, които са важни 
не само за самата организация или държава, а да бъдат полезни за ползвателя на това 
съдържание Много често съдържанието на блога, в случай че представлява интерес за 
потребителя, се споделя в останалите социални мрежи, като се прилага препратка към 
пълния текст, което помага за оптимизацията на уеб страницата. 

Социалните медии или социалните мрежи са специално създадени сайтове с 
цел споделяне на съдържание между потребителите.  

Според изследване публикувано в книгата „Инструменти за социални мрежи” 
на Жюстин Томс, Камелия Георгиева 24% от потребителите използват социална 
мрежа, повече отколкото електронна поща. Потребителите, които използват Facebook 
от мобилен телефон са с 200% по-активни в сравнение с тези, които го ползват от 
компютър, 46% от всички търсения са за продукти и услуги, 78% от интернет потре-
бителите правят своите проучвания за продукти онлайн.  

Тези данни са показателни за това, колко е важна онлайн репутацията на даден 
продукт в интернет пространството, сред потребителите на социалните мрежи. Спо-
ред това проучване 78% от  хората, които ползват Facebook, ще проверят първо каква 
е репутацията на България в социалната мрежа, вероятно ще си изберат конкретен ку-
рортен комплекс, в който да почиват, но преди да направят резервация, ще постнат 
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информация за него и ще очакват останалите потребители да коментира въпросния 
курортен комплекс. След това на база на получените коментари ще вземе решение да-
ли да посети България или не. 

 
Facebook. В Инструменти за социални мрежи” на Жюстин Томс, Камелия 

Георгиева на стр. 114 Facebook е определена като най-динамичната и най-бързо разви-
ващата се социална медия в света. Данните, поместени на стр. 115, показват, че 
Facebook има 726 008 540 потребители по света (данни към август 2011г), т.е. всеки  
9-ти човек на планетата има профил в социалната мрежа. От общия брой потребители 
153 075 360 са в САЩ, а в България те са 2 169 760. 48% от потребителите на 
Facebook, на възраст от 18 до 34 години, проверяват своя профил всеки ден. 30% от 
профилите са на хора над 35-годишна възраст. Най-бързи нарастващата група е на 
хората от 18 до 24 години, като брой създадени профили 74%. Това определя 
Facebook като водеща социална мрежа. 

 
Twitter е втората по популярност социална медия в света, като проучванията, 

поместени на стр. 227, в „Инструменти за социални мрежи” на Жюстин Томс, 
Камелия Георгиева. Те показват, че в края на септември 2011 г. има около 100 милио-
на потребители по света, а в България те са около 10 000. 

 
Google + е сравнително нова социална медия, създадена през 2011 г. Мрежата 

предлага по-прецизно управление на различните групи. Според информация, публи-
кувана в Google+ има около 50 милиона потребители в цял свят, а България регистри-
раните профили са малко над 2000. 

 
YouTube.YouTube е социална мрежа за видеосподеляне, в която потребителите 

имат възможност да ъплоадват видео и да гледат видео, споделено от други потреби-
тели. Според проучване, поместено „Инструменти за социални мрежи” на Жюстин 
Томс, Камелия Георгиева само до обяд на въпрос „Колко видеоматериала изгледахте 
в YouTube до момента днес?”, едва 10 % казват, че не са гледали още нищо, 10% са 
гледали повече от 5-6 клипа, а останалите 80% отговарят – между 1 и 4.” 

 
SoLoMo- Social, Local, Mobile, според данни от Втория световен годишен 

доклад за технологии на Cisco Connected World Technology Report, който изследва 
връзката между човешкото поведение, интернет и способността на проникване на 
работата с мрежи. Според участниците в това изследване мобилното устройство 
(лаптоп, смартфон, таблет) става „най-важната технология в живота”. Друг интересен 
резултат от изследването е, че „смартфоните са на път да изместят настолните ком-
пютри”.  

Както вече отбелязахме 78% от потребителите в наши дни винаги проверяват 
мненията за дадена услуга или продукт в интернет, преди да предприемат действия за 
закупуването или ползването на тази услуга. Подобно на офлайн публичното прост-
ранство и в интернет пространството съществуват определени комуникатори, с чието 
мнение хората се консултират и съобразяват – това са новите лидери на мнение. В на-
ши дни лидерът на мнение това е форумът. 

 
Анализ на комуникацията на туристическа дестинация България с потре-

бителите в онлайн пристранството 
България и българският туристически продукт са представени в интернет 

пространството чрез потенциалните потребители чрез интернет страницата 
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http://bulgariatravel.org. Страницата ни казва, че това е официалният туристически 
портал за страната и реално се явява лицето на страната пред света. 

В уебстраницата откриваме галерия от снимки и видео, които разбира се вина-
ги могат да бъдат допълвани и като цяло това не отличава сайта от всяка друга уеб-
страница. Друг елемент от страницата на България, който може да бъде надграждан, 
са поместените текстови файлове с рецепти на типични български ястия. Това, което 
може да се направи, за да се подобри популярността на българската кухня като част 
от туристическа дестинация България, е да бъдат заснето видеоклипове, показващи 
действията по приготвяне на български кулинарни специалитети, тъй като по този на-
чин те ще добият много по-голяма популярност.Създадени са връзки и активни буто-
ни с най-големите социални мрежи, което определено може да се отчете като плюс на 
страницата във времето на социалните комуникации. Страницата е разработена на ня-
колко езика, които покриват изцяло таргет групите, сред които страната се стреми да 
привлече туристи - английски език, немски език, руски език, иврит и още няколко 
чуждестранни езика. 

Най-големият минус, който има туристическия онлайн портал на България, е 
липсата на възможност за двустранна комуникация с ползвателите на страницата, т.е. 
липсват инструменти за въвличане и ангажиране на потребителите.  

По отношение на съдържанието в уеб страницата на България информацията е 
поднесена твърде енциклопедично, без да предполага дискусия или двустранна кому-
никация от страна на потребителите.Друг много важен компонент, който липсва на 
страницата на българския туристически портал, това е блогът.  

За сравнение в блогът на Гърция http://blog.visitgreece.gr/ са публикувани раз-
лични предложения за ваканции, написани на достъпен език. Освен че блогът дава 
възможност за споделяне на мнение, по определена тема, също така предоставя въз-
можност на своите посетители да бъдат гост блогъри, т.е. всеки един потребител по 
света, който има отношение към Гърция като туристическа дестинация, може да 
„остави” мнението си, разказа си, снимките и видеото, което е направил по време на 
почивката си, на официалния блог. 

От началната страница на българския туристически продукт във Фейсбук е 
видно, че страницата е доста активна и всеки ден се публикува различна информация 
за България. Това със сигурност може да се нарече положително за страната. 

Страницата към 15-ти февруари има малко над 5400 харесвания, което ще рече, 
че такъв брой хора са абонирани за известията, които България публикува. За сравне-
ние – Гърция има 62 352 харесвания, а Турция над 264 хиляди. Това показва, че 
България има още какво да направи, за да бъде Фейсбук страницата още по-посе-
щавана. 

От Фейсбук страницата на България виждаме и някои пропуски в комуника-
цията с потребителите, сред които закъснели отговори, комуникационни средства не 
отговарящи на съответния канал. 

В обобщение за всички социални мрежи можем да кажем, че липсва ангажи-
ране на потребителите, не се отдава значение на съдържанието и онлайн контекста. 

Едно съобщение публикувано в социалните медии, без контекст е „глас в пус-
тиня”, ако не е насочено към потребителите, които се интересуват от тематиката на 
съобщението. В социалните медии хората се свързват предимно на база интереси, ето 
защо таргетирането на групите вече се измества от демографски, на психологически 
принципи, т.е. на база интересите на групите.  

Контекстът е важен при публикуване на съобщение в социалните медии, защо-
то ако то не е насочено към правилните групи, то няма да има желания ефект. 
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В допълнение, всяка социална мрежа прави „предложения” на потребителите 
си. Медията не прави това на база ключови думи, пол или години, а го прави на база 
на интересите, които потребителя е декларирал. В конкретика, когато става въпрос за 
Фейсбук страницата на България, например, е важно съобщенията които изпращаме 
чрез медията, да достигнат до потребители, които се интересуват от пътуване, от ис-
тория, от религиозен туризъм. Ефективността на такова съобщение ще бъде много по-
голяма, прочетено от хората, които са декларирали тези интереси, от колкото от слу-
чайни потребители в мрежата. 

Когато един потребител се ангажира с публикуваното съдържание е по-склонен 
да го препоръча на други потребители от своето обкръжение, което от една страна 
генерира повече трафик към страницата, т.е. увеличава популярността на страницата. 
От друга страна чрез създаване на двустранен диалог дава възможност на компанията 
да анализира мненията и нагласите на публиките и при необходимост да коригира 
стратегията си.  

За да въвлечем потребителите в комуникацията на първо място трябва да създа-
ваме съдържание, което да е полезно за потребителите, което да е интересно и непов-
торимо и такова, което те биха искали да споделят и да коментират.Текстовете трябва 
да са кратки, ясни в изчистен стил 

 
Определяне на конкурентите и на позиционирането на българския турис-

тически продукт сред тях. Анализ на репутацията и комуникационната полити-
ка на конкурентите 

Поради разположението си на Балканите и сходните туристически продукти – 
морски, културен туризъм – за основни конкуренти на българския туристически про-
дукт се считат Гърция и Турция. Ето защо ще проверим как конкурентите на България 
управляват своята репутация. 

На пръв поглед се вижда едно основно предимство в сайта на Гърция и това е 
функционалният бутон In mood for (В настроение за). В книгата „Създаване на 
корпоративна репутация” Греъм Доулинг, цитира Чарлз Ревсън, основател на козме-
тична компания „Ревлон”, който казва „Във фабриката произвеждаме козметика, а в 
магазина продаваме надежда”. Аналогично, хората не си купуват туристически пакети – 
те си купуват идея за преживяване. Когато един турист си закупи дадена дестинация, 
той си купува мечти, надежди, които след това се трансформират в спомени, нагласи, 
впечатления. Туристът гради репутация в своите представи за тази туристическа 
дестинация и споделя тази репутация с близките си и с обкръжението си. Това е най-
ценното, към което се стреми всеки един от представителите на различните туристи-
чески дестинации. Ето защо бутон „В настроение за” е толкова важен в нашето из-
следване. Хората, които отиват на сайта на Гърция, си купуват „Романтика” 
(Romance), Релаксация (Relax) или Лукс (Luxury).  

Уебстраницата на Турция се отличава съществено от страниците на Гърция и 
България най-вече чрез своята функционалност. Докато на другите две страници е 
поместена информация за различните видове туризъм, снимки и видео, сайтът на Тур-
ция има това и много повече. Българският и гръцкият сайт са пасивни – те дават 
информация, но не подтикват към действие, докато в сайта на Турция това е коренно 
различно.На http://www.goturkey.com/, освен да получите информация за различните 
дестинации и различните видове туризъм, можете на момента да резервирате самолет-
ни билети, хотел, трансфер от летището или да вземете кола под наем. Всичко това е 
събрано на началната страница и е под формата на функционални бутони. 

В социалните медии, конкурентите на България – Гърция и Турция, не само че 
използват фотоси, за да въздействат на публиките си, а действително ангажират пуб-
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ликите в социалната мрежа – нещо, което, както стана ясно вече в хода на изследва-
нето, убягва на България. 

 
Определяне на необходимата репутация на българския туристически 

продукт 
Във видеоинтервю специалистът по репутация на дестинации Саймън Анхолт 

казва „ Пазете се от синдрома на банкета!” и дава пример с консултациите си в Чили. 
Анхолт допълва още, че по време на престоя му в Чили са били обсъждани множество 
предимства на южноамериканската страна. След като е изслушал всички положител-
ни качества на страната, е попитал: „Ако всички сте толкова адски добри, как така не 
сте известни? Смисълът е такъв (...) това, което правиха всички тези мъже, беше 
подготовка за банкет. Прекрасен, фантастичен, аристократичен, кралски банкет на 
чилийските блага за останалия свят (...) Но нека да ви кажа, Чили може да направи 
това, България може да направи това, всеки може да направи това. Но те забравят кой 
идва на вечеря. А всъщност никой не идва.” 

http://www.capital.bg/multimedia/video/2011/03/11/1057673_zakljuchitelnata_rech_
na_saimun_anholt_na_branding/ 

За да избягаме от синдрома на банкета, за който говори Анхолт, е важно да оп-
ределим кого бихме искали да поканим на вечеря и какво можем да „сервираме”. Спо-
ред коментари на таргет групите, България има няколко основни предимства, които 
откриват за дестинацията няколко възможности за бъдещо развитие. От направеното 
изследване и на база коментарите на потребителите в онлайн пространството е изгот-
вена  фиг. 2. Чрез SWOT анализ са показани предимствата и недостатъците, заплахите 
и възможностите на актуалната към момента репутация на дестинация България. 

 

 
Предимства Недостатъци Възможности Заплахи 
Природни и 
исторически 
забележителности 

Престъпност Развитие на 
културно-
исторически 
туризъм 

Загуба на 
позиции при  
утвърдени пазари 

Евтина дестинация Нетолерантност Развитие на 
поклоннически 
туризъм  

Отблъскване на 
нови пазари 

Добра традиционна 
кухня 

 Развитие на гурме 
туризъм 

 

Метео условия  Целогодишно 
развит туризъм 

 

Дружелюбно 
население 

   

 

Фиг. 1. SWOT анализ на актуалната репутация на дестинация България 
 

За постигане на репутацията, която България желае, са необходими постоянни 
действия в една посока. В интервютата за „Капитал” Анхолт се опитва да ни предпази 
от предлагането на много продукти, тъй като по този начин в крайна сметка дестина-
цията губи уникалността си. Ето защо е необходимо да бъде изведен един продукт, 
който да бъде уникален за дестинацията и чрез който страната да стане разпознаваема 
в целия свят – в онлайн и офлайн пространството. За да може България да бъде запом-
нена и свързвана с този продукт, са необходими много и последователни действия, а 
не единични такива. Само еднократни действия не могат да направят така, че дестина-
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цията да бъде свързвана само с това единично действие или, както казва Анхолт, 
България няма да бъде свързвана дълго с атенатат, но ако атентати се случват всяка 
седмица, тогава страната ще бъде запомнена именно с това.  

В положителен аспект при разработване на стратегията за онлайн репутацията 
на страната са необходими постоянни, чести действия, които да се натрупат във 
времето, така че дестинацията да бъде свързвана само с този продукт. 

Ако разгледаме положителните страни в дестинация България, ще видим, че се 
откроява културно-историческият акцент. България има всички предпоставки да се 
превърне в такава дестинация. Разполага с много революционни открития от световно 
значение като мощите на Св. Йоан Кръстител. Тогава обаче отговорните за репута-
цията на България не предприеха действия за постоянни събития, свързани със све-
товната история и единствено Нешънъл Джиографик от световните медии пристигна-
ха на място, за да филмират събитието. След този случай друг подобен няма, а 
България има още много какво да покаже на света. 

От онлайн коментарите става ясно, че индивидуални туристи сами успяват да 
достигнат до културно-историческите забележителности. Вместо тези туристи да ид-
ват самостоятелно, биха могли да се разкрият кампании в интернет, да се организират 
групи и да се популяризира България като дестинация за туризъм с културно-истори-
ческа насоченост.  

Можем да обобщим, че понастоящем България има онлайн репутация на парти 
дестинация, която привлича предимно млади хора в морските и планинските курорти 
на страната. Тази репутация трябва да продължи да се поддържа, защото носи прихо-
ди на държавата. 

България трябва да започне да изгражда своята нова онлайн репутация на кул-
турно-историческа дестинация, тъй като има предпоставки за развитие на такъв 
туризъм. Това трябва да се случи чрез развиването и следването на стратегия, която 
да включва постоянни и целеустремени ключови елементи, съставени от онлайн пуб-
ликации, събития и комуникация с целевите публики.  

 
Комуникационна стратегия за постигане на желаната репутация 
След като вече определихме желаната репутация на България като културно-

историческа дестинация, е необходимо да бъде изградена комуникационна стратегия 
за постигането  й. За целта ще е необходимо да определим културно-историческите 
обекти, които България да популяризира и които да залегнат в основите на онлайн 
комуникацията.   

ЮНЕСКО разделя културно-историческото наследство на България на матери-
ално и нематериално. Сред нематериалното наследство, което е световно известно  и 
може да се използва като акцент в комуникационната стратегия, е българската народ-
на музика. Българският фолклор е известен по света най-вече с песента на Валя 
Балканска „Излел е Дельо хайдутин”, която е изпратена в космоса като средство за 
комуникация с евентуални други цивилизации. „Магията на българските гласове” съ-
що е формация, която е обиколила цял свят и се разпознава като българска. 

Според списъците на ЮНЕСКО, Нестинарството и Бистришките баби са в лис-
та с носителите на нематериалното културно-историческо наследство на България.  

България има общо девет материални обекта, които присъстват в списъка на 
ЮНЕСКО. Седем от тях са паметници на културата, а два от тях – природни. 
Природни обекти в списъка на ЮНЕСКО са: национален парк „Пирин”, национален 
резерват „Сребърна”, (подходящ за любители на природата); Ивановските скални 
църкви, Боянската църква.  
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Казанлъшката гробница,  Мадарския конник, Рилски манастир,  Несебър – ста-
рият град, Свещарската гробница. 

В този списък с подходящи за популяризиране на културно-исторически обек-
ти е подходящо да бъдат включени и мощите на Св. Йоан, открити в град Созопол, 
въпреки че все още не са включени в списъка на ЮНЕСКО.Созопол като цяло с 
последните си археологически открития се оформя като притегателен център за 
туристи, които идват на ваканция с културно-историческа насоченост. Като допълне-
ние към съществуващите културно исторически паметници в България са открити и 
множество ценни предмети, които са от световно значение, каквито са: панагюрското 
златно съкровище, маската на Терес и други. 

 
Целеви публики 
След направеното проучване става ясно, че България разполага с ресурси, под-

ходящи да привлекат туристи, интересуващи се от: 
-  Религиозен туризъм. Това са чуждестранни туристи, християни, които се ин-

тересуват от културно-историческите паметници, свързани с християнската религия. 
Най-големият пазар от православни християни, които посещават България, е руският. 
Ето защо целева публика на този вид туризъм са руски граждани, православни хрис-
тияни, на възраст между 20 и 50 г., които ползват онлайн комуникациите за информа-
ция и резервиране на почивка в България.  

- Природен туризъм. Тук влизат публики интересуващи се от еко туризъм, 
които по националност могат да бъдат от цяла Европа, ето защо ще ги обобщим като 
английскоговорящ пазар, който ползва онлайн комуникациите. 

- Културен туризъм. В тази група се включват публики от горните два сег-
мента, тъй като и славянските народи и западните туристи трябва да бъдат обект на 
комуникация при популяризирането на културно-историческите паметници в България. 

 
Стратегия 
За достигане до целевите публики, е необходимо да бъде изградена комуника-

ционна онлайн стратегия, която да формира репутацията на България като култутрно-
историческа дестинация. 

 
Цел 
Целта на комуникационната стратегия е да информира, популяризира кул-

турно-историческите обекти и да комуникира с публиките в онлайн пространството. 
 
Оперативни цели: 
Повишаване информираността на онлайн потребителите до 250 хиляди души 

във Facebook, 25 хил. в Twitter и над 500 000 гледания на информационни клипове в 
YouTube. 

Ежедневна комуникация с онлайн потребителите. 
Публикуване на авторски текстове и снимки в блога на дестинацията 2 пъти 

седмично. 
Ежемесечни специални събития, свързани с културно-историческите паметни-

ци в България 
Създаване и управление на база данни, съдържаща броя на туристите, посетили 

страната с цел културен и религиозен туризъм. 
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Задачи: 
България като туристическа дестинация разполага с онлайн страница, която по-

пуляризира страната. От изследването стана ясно, че порталът има някои пропуски в 
комуникационен план, ето защо е необходимо да бъдат изпълнени следните задачи, 
като част от комуникационната стратегия: 

- информационна кампания в уеб страницата на дестинация България за кул-
турно-историческите паметници, намиращи се на територията на страната; 

- създаване на блог към уеб страницата;  
- създаване на онлайн чат на няколко езика, който да позволява комуникация с 

представител на дестинация България в реално време; 
- създаване на активно меню по подобие на сайта на Турция, което да позволя-

ва планиране на цялостното пътуване – връзка с авиокомпании за резервация на само-
летен билет, възможност за резервация на хотел, наемане на кола и други; 

- активна двустранна комуникация в социалните мрежи; 
- поредица от специални събития. 
 
Тактики 
- Създаване на текстове с допълнителна информация за всеки отделен памет-

ник на културата на няколко езика и възможност за постване на коментари под текст 
от потребители. Текстовете е необходимо да включват информация за начина на дос-
тъп до паметника – с кола, със самолет (най-близко летище), с автобус; работно вре-
ме, ако забележителността има такова; препоръчителни допълнителни забележител-
ности в региона. 

- Поддържане на отворен блог. По подобие на сайта на Гърция, българската 
уеб страница да предостави възможност на потребители, посетили страната да публи-
куват текстове и снимки. Възможност за публикуване на коментари под снимките. 

- Ежедневно публикуване във Facebook, Twitter, YouTube страниците. Публику-
ване на снимки, кратки съобщения и създаване на диалог с публиките – задаване на 
въпроси, стимулиране на потребителите да публикуват свои снимки и видео. 

Заедно с горе изброените тактики на България и е необходимо и послание, 
което да съпътства изпълнението на задачите. 

- Да се поканят журналисти от държавите- целеви публики, които да се за-
познаят на място с предложенията за културно-исторически и религиозен туризъм. 
Журналистите трябва да бъдат активни в онлайн пространството – блогъри, такива 
със собствен сайт, съставители на електронни медии. 

- Заснемане на триизмерни видео разходки на всеки един паметник на кул-
турно-историческото наследство на България. Качване на видеата в профилите в 
социалните мрежи и интернет страница и блог на туристическа дестинация България. 

- Поредица от положителни събития, свързани с културно-историческите 
паметници в България, които да привлекат вниманието на международната обществе-
ност и чрез които България да изгради репутация на културно-историческа дестина-
ция. За популяризиране на тези събития е необходимо да бъдат използвани онлайн 
каналите за комуникация като уеб страницата на дестинация България и социалните 
мрежи. 
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Методи за оценяване 
Кампанията по популяризиране на България като културно-историческа дести-

нация ще се смята за успешна при изпълнение на поставените цели: 
250 хиляди души  се присъединят към страницата на България във Facebook,  
10 000 души се присъединяват към групите, създадени за всяко едно от съби-

тията. 
25 хиляди потребители следват България в Twitter  
Всеки от клиповете, свързани със специално събитие, има 500 000 гледания в 

YouTube. 
Налице е ежедневна комуникация с онлайн потребителите. 
Потребителите публикуват на авторски текстове и снимки в блога на дестина-

цията 2 пъти седмично. 
 
Методи за анализ на информираност на онлайн потребителите за дестина-

ция България: 
- онлайн анкети: при присъединяване на страницата на България в социалните 

мрежи да съществува опция за анкета, чиято цел да бъде да определи доколко е 
позната дестинацията; 

- публикуване на директни въпроси за всеки клип в YouTube – измерване на 
нагласите на потребителите. 

 
Заключение 
България като туристическа дестинация трябва да бъде възприемана в настоя-

щото изследване като продукт, услуга, която страната предлага и продава на света, на 
своите клиенти – туристите. Самата държава България трябва да бъде възприемана не 
с териториалните й граници, а като компания, която предлага продукт, който продукт, 
за да бъде успешен, трябва да има добра репутация сред клиентите, а клиентите в 
случая са участниците в туристическите пазари – туроператори, авиокомпании, хоте-
лиери, организирани и индивидуални туристи. 
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ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА 

ВИРТУАЛНА БАНКА 
 

Константин Александров Стамов  
Бургаски свободен университет 

 
Сп е ц и а л н а  н а г р а д а  

 
DESIGN AND OPERATION OF VIRTUAL UNIVERSITY BANK 

 
Konstantin Aleksandrov Stamov 

Burgas Free University 

 
 
Abstract: The main task of the project is to create the largest functioning virtual banking 
system. 
Specific tasks: 

- Create virtual banks in all partner universities 
- Inclusion of real players in the banking market in education - banks and other 

financial institutions 
- Synchronize education in the countries of Eastern Europe to the EU 
- Conduct joint training and mobility of students 

 
Key words: virtual university bank, tempus iv action, higher education institutions, promote 
the reform and modernisation of higher education in the partner countries 
 

 
Въвеждаща част 
 
Започването на първа работа в Банка преминава през изпитателен срок от 6 до 

12 месеца, като през този период новонаетото лице се обучава. Това е един доста 
дълъг период от време, като се има предвид, че той се е обучавал за това 5 години 
преди това в Университет, колеж и други институции. Въпреки това всяка една банка 
е склонна да отдели това време и значителни средства за обучението на това лице, 
което означава, че обучението преди това не е свързано със реалната дейност на бан-
ката, независимо дали тя е търговска, инвестиционна, централна и т.н.  

Обучението в университетите има за цел да предостави на своите студенти зна-
ния, които биха им били полезни на всяко едно ниво в банковите институции. Това 
звучи добре, но на практика, тези знания, трябва да бъдат предадени в рамките на  
1 или 2 години, като за този период няма достатъчно време за практическо обучение и 
се използва традиционния метод на лекции, упражнения. 
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Част І 
ПРОЕКТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА ВИРТУАЛНА 
БАНКА 

 
 

Предварителни дейности 
Преглед на съществуващите виртуални банки. Към този момент са налични 

различни софтуер приложения, които предлагат възможността да се превърнете в 
Директор на банка. Кой не би искал да стане веднага такъв, да взема решения, по 
отношение на лихвеният процент, размера на кредитите, форекс операции или в слу-
чай на Директор на централната банка – определяне на задължителните банкови ре-
зерви, рефинансиране и др.  

Резултата от тези „игри”, наричаме ги така, защото рано или късно се забелязва 
една прибързаност и липса на задълбочени анализи при вземането на решения от 
страна на обучаемите (участниците) и промяна на параметрите на случаен принцип в 
търсене на определена аритметична зависимост. 

 
Среща с Директора на Алианц Банк – клон Бургас г-н Янко Янков, която е 

кореспондираща банка на БСУ. При създаването на този проект се срещнахме с 
Директора на Алианц Банк – България и това, което той каза, че е изключително важ-
но за него е той, заместниците му и другите служители на банката, да са работили във 
всеки един отдел, за да са наясно, че банката е жив организъм, за които е важно 
всички отдели да функционират в симбиоза. Извода е че Директора на банка, когато 
наема даден служител за работа в ниските нива, като касови операции, работа с физи-
чески лица и фирми е необходимо този човек да има базовите познания и да е работил 
с банков софтуер, а не да знае, как да оперира на междубанковите пазари или да 
рефинансира банката. 

Тези знания не могат да се научат от учебници и лекции, необходимо е да се 
създадат реални условия в университетите.  

 
Цели на проекта 
Цели на проекта са: 
• Да се повиши качеството и значението на висшето образование за бизнеса и 

обществото в партньорските държави; 
• Да се увеличи капацитета на институциите за висше образование в партньор-

ските страни и на ЕС, и по-специално техния капацитет за международно 
сътрудничество и непрекъснато да се модернизират; 

• С цел да се насърчи взаимното развитие на човешките ресурси, да се засили 
взаимното разбирателство между народите и културите на ЕС и страните-
партньори. 

 
Дейности по проекта 
Основна дейност на проекта е да се създаде най-голямата действаща виртуална 

банкова система. 
Конкретни задачи: 
• Създаване на виртуални банки във всички университети партньори 
• Включване на реални играчи на банковия пазар в обучението – банки и 

други финансови институции 
• Синхронизиране на обучението в страните от източна Европа към това на ЕС 
• Провеждане на съвместни обучения и мобилности на студенти 
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БСУ, съвместно с Банка Алианц, Университета в Лугано, ТУ Клюж и Форсети 
Консулт ще създадат виртуална банкова система, която ще позволява на студентите 
да се обучават в реални условия, какво е да си касиер в банка, какво е да работиш в 
бекофис, с малки фирми, ВИП клиенти и др. Тази банкова система, ще бъде принесе-
на в Университети в страните партньорки – Русия, Украйна, Беларус и Казахстан, 
където ще бъде включена в обучението.  

Във всеки един университет ще се оборудва една зала, като във нея ще има не 
просто чинове с компютри на които да се ползва системата, а реални отдели. Отдел 
касови операции, които ще бъдат организирани, както в Алианц Банк, на компютрите 
в този отдел за студентите ще бъде достъпен софтуера за касови операции. По същият 
начин ще бъда създадени отдел работа с физически лица и фирми. Целта е у студенти-
те да се създаде реално усещане за работа в Банка. 

По време на тестването на системата, студенти от различните страни ще правят 
разменни посещения, за да се гарантира междукултурната стабилност на проекта и 
системата. Това ще даде началото и на програми за обемен на студенти между уни-
верситети в партньорството, и най-вече ще подобри възможността за заетост на току 
що завършилите студенти. 

Устойчивостта на проекта е гарантирана от партньорството между Университе-
тите и реална банкова институция. В един по-късен етап, обучението на служителите 
на банката ще бъдат извършвани в оборудваните за това зали в университетите, като 
по този начин ще се осигури едно дългосрочно партньорство между образованието и 
бизнеса. 

 
Продължителност на проекта 
24 месеца 
 
Бюджет на проекта 
1,300,000 Евро, Собствено финансиране – 10% 
 
Партньорство 
Общ брой на партньорите  – 11 
• Бургаски Свободен Университет – България 
• Алианц Банк - България 
• Технически Университет Клюж – Румъния 
• Университет Фридрих-Алекзандър – Германия 
• Финансова университет към Правителството на Руската федерация – Русия 
• Муромски Институт към Държавен Университет Владимир, Русия 
• Московски Университет по Финанси и Право, Русия 
• Полесский Държавен Университет – Беларус  
• Беларуски Държавен Икономически Университет – Беларус 
• Казахский университет международных отношений и мировых языков 

имени Абылай хана (КазУМОиМЯ) – Казахстан 
• Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (КазЭУ)- 

Казахстан. 
 
Програма за финансиране 
Проекта ще бъде финансиран по програма ТЕМПУС. 
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Каква е целта на програмата? 
"Темпус“ помага за модернизирането на висшето образование в държави-парт-

ньори, разположени в географска близост до ЕС, и насърчава сътрудничеството меж-
ду висшите учебни заведения в ЕС и в държавите партньори. 

 
Какво подкрепя програмата? 
„Темпус“ подкрепя съвместни проекти на основата на многостранно партньор-

ство между висши учебни заведения от ЕС и от държавите партньори, които подпома-
гат реформите в държавите партньори в съответствие с техните национални и реги-
онални приоритети. Съвместните проекти могат да разработват, модернизират и при-
лагат нови учебни програми, методи или материали за преподаване, да насърчават 
културата за гарантиране на качеството и да модернизират управлението и ръковод-
ството на висшите учебни заведения. 

 
Кой може да участва? 
• Партньорствата включват предимно висши учебни заведения, но могат да 

включват също предприятия, министерства, неправителствени организации 
и други организации, работещи в сферата на висшето образование както от 
ЕС, така и от държавите партньори. 

• Програмата обхваща 27 държави от Западните Балкани, Източна Европа, 
Централна Азия, Северна Африка и Близкия изток. 

 
 

Част ІІ 
 

СТРУКТУРА НА УНИВЕРСИТЕТСКА ВИРТУАЛНА БАНКА 
 
Обучението на студентите от университетската виртуална банка” да бъде орга-

низирано в три образователни центрове, които ще позволят на между университет-
ските потребители да използват съответните банкови модули, а именно:  

  
I образователен център  
„Банкови продукти и клиенти” 
Модул 1 Кредитиране 
Модул 2 Спестяване – влогове и депозити 
Модул 3 Частно и корпоративно банкиране 
Модул 4 Банкови карти 
Модул 5 Кешови плащания 
Модул 6 Лизинг и управление на активи 
Модул 7 Застраховане и пенсионно осигуряване 
Модул 8 Проектно финансиране – проекти и еврофондове 
 
II образователен център  
„Симулационни игри и управленски решения”  
Модул 1 Длъжност управител (главен мениджър) на банка 
Модул 2 Длъжност главен счетоводител 
Модул 3 Кредитен инспектор 
Модул 4 Оперативен счетоводител 
Модул 5 Супервайзори и Web-банкиране 

 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 27

III образователен център  
„Виртуална търговия и присъствие на международни финансови пазари” 
Модул 1 Национални и международни пазари 
Модул 2 Национални борсови и извънборсови пазари 
Модул 3 FOREX 
Модул 4 Търговия с валутни двойки 
Модул 5 Търговия със злато и благородни метали 
Модул 6 Търговия със енергоносители 
 
Преследвани цели:  
Виртуалната университетска банка ще включва 3 образователни, обучаеми цен-

търа, а именно: Банкови продукти и клиенти; Симулационни игри и управленски 
решения; Виртуална търговия и присъствие на международни финансови пазари. 

Целта на участието в първия образователен център „Банкови продукти и 
клиенти” е студентите да се научат компетентно да използват основните видове 
банкови продукти на търговската банка. Това предполага, те да оперират със съответ-
ните софтуерни, банкови продукти, да предлагат професионални компетенции на 
своите клиенти, да търсят нови клиенти, да рекламират новите банкови продукти, с 
което ще подобряват ликвидността, доходността и капиталовата адекватност на уни-
верситетската виртуална банка. С други думи, на базата на използването на банковите 
платформи студентите да се формират като „добри оперативни банкови служители”. 

Целта на втория образователен център ”Симулационни игри и управленски ре-
шения” студентите да придобият знания, умения и опит в определена банкова среда, 
която ще им позволи да менажират дейностите на съответните длъжностни лица, да 
симулират позитивни банкови ситуации и управленски решения. Това предполага сту-
дентите да се поставят в реална банкова конюнктура, която ще им позволи да защита-
ват определена позиция, да комуникират помежду си като почувстват отговорността 
на съответните банкови длъжностни структури. Посоченото ще позволи студентите да 
се формират като „отговорни и подготвени банкови мениджъри”. 

Целта на третия образователен център „Виртуална търговия и присъствие на 
международни финансови пазари” е студентите да се запознаят с техническите и финан-
сови аспекти за присъствието на националните и международните финансови пазари, 
да използват съответните електронни платформи за търговия. Това ще им позволи те 
аргументирано да отстояват определена позиция като периодично предлагат адекват-
ни и печеливши предложения за участие на дигиталната банка на тези пазари. Очаква-
ме по този начин студентите да придобият знания, умения и опит за „добри банкови 
трейдъри и предприемачи” 

 
 

Заключителна част 
Реализацията на този проект ще бъде от изключителна важност както за БСУ 

така и за останалите партньори в проекта. Финансирането е значително и за изпълне-
ние на поставените задачи е необходимо външно финансиране, което ще се осъществи 
с подкрепата на Европейската Комисия и в частност програма ТЕМПУС. 

 
 

Литература: 
 

1. http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php 
Научен консултант: 

доц. д-р Сава Христов Димов 
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НОВ ПОГЛЕД КЪМ МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛИ 
 

Катрин Иванова Хлебарова 
 Бургаски свободен университет 

 
Пъ р в а  н а г р а д а  

 
NEW APPROACH TO THE UNDER AGE AND MINOR 

LAWBREAKERS 
 

Katrin Ivanova Hlebarova 
Burgas Free University 

 
Abstract: Analysis of the origin of the problem with the under age and minor lawbreakers in 
family and social environment. Suggestions for a new approach to their upbringing and 
education, regarding their own motivation and building up a new vision for their lives. 
Липсват ключови думи 
 
Key words: family, institutions, children victims, re - education, upbringing, motivation, hope 
 
 

Темата, свързана с правонарушенията на малолетните и непълнолетни и уси-
лията за връщането им в руслото на законоустановените ред, морал и ценности, е кол-
кото стара, толкова и болезнено актуална в контекста на действащата в момента  нор-
мативна уредба в България и реалните измерения на проблема въпреки нея /или по-
точно в унисон с нея/. На темата през годините е посветена много, качествена и задъл-
бочена научна работа от компетентни в областта специалисти, която обаче законода-
телят отказва да вземе под внимание в нейната цялост. Настоящият доклад няма за 
пореден път да набляга на теоретичните и догматични анализи на един толкова реша-
ван и толкова нерешен проблем. Трудът ми има за цел да представи гледната ми точ-
ка, в качеството ми на нов съвременник на тази проблематика, със сенситивност към 
нейното ежедневно живо проявление в обществото ни.  

Като базисна основа на работата ми послужи статистическа информация за 
работата с малолетни и непълнолетни правонарушители през 2012 г., предоставена от 
ДПС1, гр.Сливен, от МКБППМН2, гр.Сливен и Районен съд, гр.Сливен, включваща 
данни за броя на младите правонарушители, тяхната възраст и пол, характеристика на 
техния произход, семейна/ приятелска/ социална среда, образование, както и вида на 
техните прояви и на наложените им възпитателни мерки. Наред с това привнесох 
личния си опит, впечатления и изводи от общуването ми с деца, с такива проблеми в 
качеството ми на дългогодишен доброволец към БМЧК3, гр.Сливен и тези от послед-
ното ми посещение в СПИ4, с.Драгоданово през 2013 г. по повод настоящия доклад. В 
помощ на аргументацията ми съм използвала и статистически данни от различни 
                                                            

1 ДПС – Детска педагогическа стая 
2 Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
3 БМЧК – Български Младежки Червен Кръст 
4 СПИ – Социално-педагогически интернат 
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национални и международни източници, както и литература и постановки от областта 
на психологията, медицината, социологията, философията, криминологията и правото. 

Спрямо подхода ми към който и да било проблем у мен е изграден похватът на 
първо място да търся неговия генезис. В тази първа стъпка на анализ стои идеята ми, 
че за да бъде разрешен един проблем, той най-напред трябва да спре да се създа-
ва. В този ред на мисли смятам, че преди да се говори за младежкото правосъдие и за 
морално остарелите подходи към него, следва да се говори за онова, което превръща 
едно дете в потенциален престъпник. Намирам най-сериозния отговор на този сло-
жен въпрос на първо място там, където е изначалната отговорност към всяко 
дете, а именно в неговата семейна среда, родители и възпитатели. На следващо, 
но не по-малко важно, място стои отговорността на държавата, изразяваща се в 
начина, по който се грижи за добруването на тази най-изключителна и градивна 
част от обществото – семейството. Не можем да говорим за малките правонару-
шители, без да започнем от големите. В съвременната българска реалност това е 
един много сериозен проблем!  

Най-големият процент от малолетните и непълнолетни правонарушители 
идват от семейства, които са спомогнали за формирането у тях на девиантно 
поведение, чрез тоталната незаинтересованост към тях, чрез подтикването им 
към извършването на противообществени прояви от самите родители или прес-
тъпния им личен пример, чрез насилие или малтретиране, мизерен начин на 
живот, несъобразен с броя на децата и ред други фактори.  

Следващият голям дял на тази група подрастващи се пада на израслите в 
домове за деца, лишени от родителски грижи, където ситуацията  е аналогична – 
обезличаване, липса на внимание, бедност, добре прикрито насилие. Според ред 
международни проучвания България е на първо място сред страните в Европа 
по брой изоставени новородени годишно. И на този фон държавата не просто 
липсва като регулатор, тя дава тласък на това престъпно начало чрез собствено-
то си социално поощряване, липсата на адекватен контрол и санкциониране и 
зле уредените си институции.  

По данни на гореописаните органи и институции в гр.Сливен, през изминалата 
2012 г., най-голям е процентът на младите правонарушители, идващи от „криминоген-
на семейна среда” или от ДДЛРГ 5като сред най-честите им прояви са кражбите и 
грабежите, след тях е бягството от вкъщи/дома, както и проституирането. Макар да не 
присъства като официално изявление, никой не скрива, че повечето от тях принадле-
жат към българския ромски етнос и че това е дългогодишна утвърждаваща се и на-
растваща тенденция. Това потвърждават и минали статистически проучвания на БХК 
[1]. На тези факти се натъкнах и при посещението си в СПИ, с. Драгоданово. Бих 
искала да внеса ясното уточнение, че настоящият анализ няма за цел да постави 
акцент върху етническата принадлежност, а върху криминогенните фактори, 
които оформят профила на младия правонарушител! Така например  голяма част 
от личния ми опит в БМЧК се изразява именно в работа по програми в различни соци-
ални институции /в това число ДДЛРГ/, СПИ, ВУИ, затвори, махали, училища, бол-
нични отделения и др., където меко казано тревожната обстановката потвърждава 
същия логичен извод, а именно – децата, отглеждани без родителски грижи или в кон-
текста на малтретиране, криминогенна среда, бедна или напълно лишена от елемен-
тарни битови условия среда, в крайна сметка проявяват отклоняващо се от правния 
ред поведение и възгледи, лишени от базови ценности. Така проблемът с генезиса 

                                                            

5 ДДЛРГ – Дом за деца, лишени от родителски грижи 
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на противоправното поведение на подрастващите се корени на първо място в 
качеството на живот и възпитание на тези деца.  

Този извод именно потвърждава с първото по своята мащабност съвременно 
изследване на проблема доц. Светла Маргаритова-Вучкова в монографията си „Въз-
питателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители”. В нея тя посочва, 
че около половината от малолетните и непълнолетните от изследваната  от нея съв-
купност са отглеждани от двама родители, но са израсли в изключително бедни 
семейства, като нерядко именно поради тази причина родителите са подтиквали 
децата си към извършването на противообществени прояви.” Тя посочва още, че голя-
ма част от децата са от криминално проявени семейства, под чието влияние са из-
вършвали различни по характера си прояви, съдържащи белезите на престъпления [2].  

Криминогенните фактори, които обуславят асоциалното поведение са следни-
те: 1. Проблеми, свързани с безработицата и ниския жизнен стандарт; 2. Деформации 
в ценностната система и негативно отношение към правните и обществените норми; 
3. Липсата на възможности и нежеланието за запълване на свободното време на де-
цата за смислени, полезни и необходими за развитието им дейности, като спорт, 
творчество и др; 4. Психо-травмиращите отношения в семейството и микросоциална-
та среда, педагогическата занемареност, престъпната безотговорност и безнаказаност 
на някои родители; 5. Личностни особености, социално-психични деформации, цен-
ностни дефицити и недостатъчен самоконтрол при проблемните деца; 6. Необхващане 
и отпадане от училище на подлежащите на задължително образование на малолетните 
и непълнолетните лица.[3] 

Неоснователни са очакванията на обществото към едно дете, понесло 
негативите от тези фактори, да живее по каноните на националното ни законода-
телство, когато то е принудено да живее по законите на оцеляването и не осъз-
нава, че има нещо над техните предели. Правните норми за това дете нямат 
житейски смисъл и човешко звучене. На това интериорно измерение на проблема 
психологията отдавна е дала своето обяснение. Съвсем достъпен негов израз е 
известната „Пирамида на Маслоу”, именувана на известния американски психолог. Тя 
експлицира йерархията на човешките потребности, която играе ключова роля в 
развитието на човешките ресурси и теорията за мотивацията. Пирамидата се състои от 
следните пет нива: 

1. На най-ниско ниво са физиологическите нужди: за въздух, вода, храна, сън 
и основните изисквания за поддържане на живота. 

2. На следващото ниво е нуждата от безопасност, сигурност и спокойствие. 
3. На третото ниво са социалните потребности от одобрение, привързаност и 

любов. 
4. На четвъртото пирамидално ниво е потребността от уважение, социален 

статус, признание и самоуважение. 
5. Най-накрая е потребността от себеутвърждаване (себеактуализация) – най-

високото и абстрактно ниво в пирамидата. 
Маслоу вярва, че потребностите от по-ниските нива са по-силни от тези на по-

високите и че всяка потребност от по-ниско ниво трябва да бъде сравнително добре 
задоволена, преди да се появи потребност от по-високо ниво. Така например, човекът, 
чиито физиологически потребности и потребност от сигурност са задоволени, ще има 
мотивация да задоволи и социалните си потребности, докато гладният бездомник ще е 
напълно обзет от мисълта да си намери храна и подслон.  

В подкрепа на изложеното до тук виждане, както и на вече споменатата прину-
дителна съдба на някои деца да живеят по законите на оцеляването, бих искала да 
илюстрирам този техен начин на живот с някои примери, на които лично съм станала 
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свидетел. След тях осъзнах, че няма как едно дете, с толкова безумно разрушено дет-
ство, да се развива по нормалните канони на психологията и да бъде безпроблемен 
член на обществото.  

Най-абсурдният парадокс тук виждам в това, че държавата „затваря очите си” 
пред създаването на деца, чието бъдеще граничи със стената на затвора. Това мое 
виждане има своята обосновка най-вече в липсата на упражняване на адекватен 
контрол върху средата на отглеждане и възпитание на децата, станали по-късно 
нарушители на закона и тази липса на контрол, струва ми се, вече е ноторноизвестен 
факт. На мнение съм, че преди да се търси отговорност от подрастващите право-
нарушители и да им се налагат мерки, следва такъв контрол да бъде упражнен 
върху техните възпитатели – родители, социални работници, държавата в ця-
лост. Защото възпитателните мерки не могат да заместят възпитателите. 

Така например, в съпоставка с гореописаните криминогенни фактори, следва да 
посоча, че през 2004 г. различни фондации [4], както и МОН организират мащабно 
проучване относно образоваността сред ромското малцинство, което според спомена-
тите вече данни от проучвания е основен източник на малолетни и непълнолетни пра-
вонарушители. Проучването сочи, че близо 60% от тях нямат завършено дори основно 
образование като дела на децата от ромски произход в първи клас е 20%, а до 12 клас 
той спада на 1%. Над 20% от представителите на този етнос никога не са посещавали 
училище. Отново същите източници сочат, че над 70% от ромите разчитат единствено 
на семейни добавки и социално подпомагане, а близо 40% не внасят здравни осигу-
ровки /като статистиката търпи основателна критика относно своята обективност с 
аргумента, че е обект на политически спекулации и процентите са дори по-високи/. 
[5] По данни на международни проучвания България е сочена като страната с най-
много изоставени новородени в Европа като 44,6 на сто от децата живеят в бедност. 
[6]. Как една такава среда, битуваща изцяло извън обществените норми и ценности, 
нямаща необходимия материален и духовен ресурс, би могла да продуцира личности 
с гражданско самосъзнание и респект към закона? В този смисъл смятам, че отго-
ворност за това носи именно държавата, чрез органите и служителите си, които 
следва да установят сериозен контрол относно отглеждането и възпитанието на 
децата като младежкото правосъдие започне от правосъдие по отношение на 
възпитателите на тези деца. То следва да бъде свързано с ефективно санкциони-
ране по отношение на предназначението на социалното подпомагане, броят на 
отглежданите деца и относимостта му към стандарта на живот в семейството, 
полаганата грижа и надзор спрямо децата, недопустимо ниската възраст, на 
която те самите стават родители, без никаква социална и житейска зрялост за 
това и следователно не могат да дадат добро възпитание на своите деца. Така се 
затваря един порочен кръг от противоправно поведение, предавано от поколение на 
поколение. В този смисъл, за да изискваме зачитането на ценностите от децата, 
първо трябва самите те да са висша ценност в това общество, охранявана макси-
мално[7]. 

На следващо  място в процентния дял относно произхода на малолетните и 
непълнолетни правонарушители стои проблемът с израстването им в домове за деца, 
лишени от родителски грижи, където именно се е сформирало това тяхно асоциално 
светоусещане, а от там и противоправното им поведение.  

По мнение на специалисти от МОМН от 2007 г. насам ежегодно и непрестанно 
расте броят на децата от домовете, спрямо които се прилагат мерките „настаняване в 
СПИ” и „настаняване във ВУИ”.  

Такива са и изводите, поместени в монографиятата  по проблема на доц. Светла 
Маргаритова-Вучкова, а именно че е твърде голям броят на т.нар. институционализи-



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 32

рани деца – т.е. такива, които преди настаняването им в СПИ или ВУИ са били от-
глеждани в домове за деца, лишени от родителски грижи – около ¼ от всички проуче-
ни от нея случаи. Този голям процент сочи категорично, че домовете за отглеждане на 
деца, лишени от родителски грижи, създават среда, благоприятстваща развитието на 
девиантно поведение у подрастващите.  

Актуална представителна извадка, подкрепяща този аргумент, е проведеното 
изследване на Института по социални дейности и практики през 2010 г. Публикацията 
на резултатите от изследването в пресата сочи, че всяко пето дете, настанено в дом за 
деца, лишени от родителски грижи, е било насилвано, ставало е свидетел или жертва 
на сексуални посегателства или е проституирало. Като едва в един процент от слу-
чаите на засечено сексуално насилие възпитателите са подавали сигнали за това. 
Много от посочените случаи на насилие са завършвали с опит за самоубийство на 
децата-жертви.  

В същото време, освен че са си затваряли очите, някои от възпитателите са 
обиждали децата и са ги тормозили психически. Поради тази причина почти никой от 
малчуганите не е искал да споделя проблемите си с тях. „Когато непълнолетен стане 
жертва на насилие, като порасне, може да възприеме същото поведение”, казват още 
специалистите. Поради тази причина психиката на подрастващите се изкривявала и 
част от тях смятали, че сексът между родител и  дете или брат и сестра бил нещо 
съвсем нормално. „Реформата в тези домове не се прави със смяна на дограмите и с 
боядисване. Трябва да има специално отношение към децата, за да споделят и обсъж-
дат проблемите си”, твърдят експертите. Според тях големите домове трябва да 
бъдат закрити, а децата е добре да живеят в по-малки семейни къщи, за да има 
по-лично отношение към тях.” 

През май-юни 2012 г. проверка на Главна дирекция „Контрол по правата на 
детето" към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Ревизията е обхванала 
всички 51 дома за деца, лишени от родителски грижи на територията на страната. 
Според основните данни, засегнати в проучването: децата от домовете признават, че 
са били обект на насилие от представители на персонала или помежду си. Регистри-
раните сигнали за насилие над деца са едва 46. Но опасенията на Главна дирекция 
„Контрол по правата на детето" са, че децата, преживели насилие по време на престоя 
им в социален дом, са много повече. Експертите изтъкват ред причини, които влияят 
на статистиката. Директорите и персоналът на домовете полагат максимум „усилия" 
информация за насилие да не достигне до органите за закрила на детето, медиите или 
обществеността, се подчертава в проучването. Не са проведени срещи със специалис-
ти на по-голямата част от случаите с децата, преживели насилие, се отбелязва още в 
проверката. Акцент се поставя и за недобрата комуникация между домовете и дирек-
циите „Социално подпомагане.” 

Така се налага изводът, че малолетните и непълнолетни правонарушители 
са на първо място малолетни и непълнолетни жертви и това следва да е отправ-
ната точка към подхода към тях. [8] 

Като идеен синтез на изложеното до тук ще поместя знаменитата сентенция на 
Чарли Чаплин, която е част от невероятната му реч във филма „Диктаторът”, а именно 
„Само необичаните мразят”. Липсата на любов и грижа поражда агресия, омраза, 
самозащитни механизми на нападение и възприемане на обществото като враг. 
Насилваният става насилник, а домът си остава най-старата работилница за сърца. 
Ако той е разрушен, разрухата ще се пренесе и в поведението на децата, произхожда-
щи от него. Тяхната съдба ще бъде да са част от теми като настоящата и да са данни 
от криминалните статистики. 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 33

Наред с необходимостта от сериозни реформи в практическото приложение на 
действащото ни законодателството /СК, НК, ЗЗД и др./ по отношение на закрилата на 
детето, както и в превенцията на проблема, което всъщност е обобщение на предисто-
рията му, следва да се разгледа и неговото еволюиране във времето. Тук именно имам 
предвид начина, по който държавата посреща съответната противообществена проява 
от страна на малолетните и непълнолетни.  

И тук специалистите и теоретиците на проблема виждат много недостатъци, 
както в нормативната уредба, така и в практическото й приложение – относно прав-
ните термини, разпокъсаната в различни нормативни актове уредба, бавното произ-
водство по налагането на възпитателни мерки и ненавременното им налагане, което 
ги обезсмисля, липсата на адекватна процесуална защита на малолетните и непълно-
летните в това производство, несъответствието между противообществените прояви и 
налаганите за тях възпитателни мерки и ред други. [9].  

Мисията, която преследва законодателят тук, е възпитанието, което в широк 
смисъл би могло да се приеме и като превъзпитание тъй като се явява последващо на 
противообществената проява, както и нормалното развитие на правонарушителя [10]. 
В тълковния речник срещу думата „превъзпитание” стои краткото разяснение: 
„Възпитаване отново, по нов начин.” Следователно тук откриваме необходимостта 
от различен подход към младите правонарушители, от този упражняван спрямо тях в 
миналото. Защото само един различен подход може даде и различен резултат. От 
друга страна възпитанието представлява системно въздействие върху подраства-
щия, формиращо неговия характер, а не еднократен акт на наказание [11]. Дали 
обаче на практика установените възпитателни мерки имат потенциала да дадат ново 
възпитание? Не съм на такова мнение. Още на пръв поглед разпоредбите, уреждащи 
възпитателните мерки, са твърде ограничени – те са само забраняващи или задължава-
щи. Това са единствените два подхода, които законодателят е счел за достатъчни. 
Липсват подходи като поощряването и мотивирането – поощряването на желание за 
образование, на добродетели и мотивиращи – за споделяне на своите проблеми, за 
изява на своите интереси и способности, мотивиращи го да се промени и да се сближи 
с обществото, да бъде полезен на обществото, да стане самостоятелен, а не зависим от 
противообществените си прояви.  

По данни от Отчета на дейността на МКБППМН, гр. Сливен за 2012 г. най-
често налаганите възпитателни мерки са предупреждение, поставяне под възпитате-
лен надзор на родител и поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател 
/който най-често се изразява в срещи веднъж седмично с детето/. Сами по себе си 
нито предупреждението, нито очевидно липсващия родителски контрол, не са нищо 
качествено ново в живота на това дете. Наред с това, без да подценявам качествата на 
обществените възпитатели, не мога да се съглася, че откъслечните разговори с дете, 
чийто бит и съзнание са пълни с проблеми, могат да променят хода на живота му. 
Това би могло да стане само с активното участие на  младия правонарушител 
във възпитателния процес. Това може да стане по много различни начини, обе-
динени от базисната идея – промяна в средата на правонарушителя! Например 
той може да бъде включен като дългосрочен помагач в различни неправителствени 
младежки организации, каквато е и БМЧК, да бъде включен в работата с нуждаещи 
се, било то в старчески домове или в домове за деца, с увреждания или в такива за 
деца, лишени от родителски грижи, в болници, приюти и т.н. Тази среда вече би била 
качествено нова за младия правонарушител, защото в нея той ще получи досег с 
различни от него хора – такива, които могат да му бъдат пример с личното си ху-
манно поведение, да му бъдат приятели и съветници. Освен това младежът ще получи 
възможност да погледне на живота и на собственото си място в него по друг начин, от 
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гледната точка на възможността за далеч по-лошо от неговото положение. Така той 
няма да се чувства като онеправдан за извършеното, а като отговорен за него. И най-
сетне, но не на последно място, грижата за друго човешко същество винаги е градиво 
във възпитанието и съзижда чувството за отговорност, социална ангажираност и 
чувствителност. Това би било истинска революция в схващането на възпитателната 
мярка „работа в полза на обществото”, масово прилагана като чистене, боядисване 
или подреждане в общински помещения, лишено от голям смисъл. 

В подкрепа на това становище ще изложа личните си наблюдения от послед-
ното ми посещение в СПИ, с. Драгоданово в качеството ми именно на млад доброво-
лец. По време на него настанените там деца, с които се срещнахме, сами проявиха же-
лание и ентусиазъм да станат доброволци. Живо се интересуваха от историята и зани-
манията на организацията и ме помолиха да ги посещавам отново, защото тези срещи 
им били истински интересни за разлика от всичко останало. Моята цел беше най-вече 
да изслушам техните мисли. Провокирах ги с въпроса какво биха променили в живота 
си ако имаха вълшебна пръчка. Останах наистина изненадана от отговорите, спрямо 
които, признавам, може би като цялото ни общество, бях скептично настроена. Отго-
ворите бяха следните: „Бих спасила света от нещастието и от края на живота”, „Бих 
намерил истинската си любов и бих станал футболист”, „Бих станала шампионка по 
бокс.”, „Бих върнала времето назад, така че пак да съм на 5 години, но бих си запазила 
сегашното съзнание и нямаше да съм тук.”, „Бих излязла от тук, защото май тук само 
се разваляме един друг, учим се на нови лоши неща.”; „Бих издала книга с моите сти-
хове и есета”; „Бих променила характера си, защото нищо в него не харесвам. Искам 
да се науча да казвам „не”; „Бих направила така, че да не съм толкова нервна постоян-
но и да не се страхувам от всичко и всички. Побърквам се, когато съм затворена така”. 
Очевидно и обществото, и законодателят има какво да чуят и да съобразят, когато ста-
ва въпрос за хора, у които все пак младостта неизменно оставя своя отпечатък на 
стремежи и мечти. И те навярно са единственото, стимулирането на което може да до-
веде до положителна промяна в поведението. 

Наред с това, след разговор с директора на СПИ, с.Драгоданово разбрах, че 
настанените там нямат никакви джобни пари и по тази причина често бягат от дома, 
за да просят или проституират с цел да си набавят цигари, сладки неща и други дреб-
ни удоволствия. Очевидно ограниченията, неподплатени с алтернативи, водят до на-
рушаването им. Смятам, че е недопустимо едно дете, което не може да разчита на ни-
чия помощ, да бъде поставяно в подобно безизходно положение. Тук не говоря за 
необходимост от поредното държавно финансиране. Най-малкото това не би било въз-
питателно. Тук визирам необходимостта пред тези подрастващи да стои алтернатива, 
различна от тази да се продават – например възможност за платена работа, съвмести-
ма с нормативните ограничения с оглед на възрастта им. Тази работа би ги направила 
отговорни към труда, към парите и към себе си, както и самостоятелни и независими 
от недоброжелатели. Резултатният труд е единственият труд, който би постигнал въз-
питателни цели. Това, макар да е залегнало като идея в законовата уредба, липсват 
конкретни усилия в тази насока. Наред с това липсва разнообразие в предложенията 
за професионална квалификация на настанените в СПИ и ВУИ, което води до демоти-
вацията им да имат такава изобщо.  

Разбира се тук следва да се подчертае и необходимостта от полагане на повече 
усилия за повишаване квалификацията на специалистите, работещи с малолетни и не-
пълнолетни правонарушители и ангажирането на персоналната им отговорност за тях.  

В контекста на гореспоменатия подход на поощряване и мотивиране би могло 
да се направи много. Младежите, настанени в СПИ или ВУИ очевидно са поставяни в 
прекалено сива, почти затворническа обстановка и това ги потиска, изкарвайки на по-
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каз най-лошото у тях.  В друга хипотеза обаче може да бъде различно – ако например 
се организират състезания между тези институции, конкурси или съревнования от 
какъвто и да било тип в областта на образованието, науката, изкуството, занаятите и 
спорта, които да завършват със своеобразни награди и похвали. Друга възможност са 
изложбите и изложенията на направени от тях неща, които да бъдат продавани.  

Като заключение и обобщение на изложените от мен предложения за нов под-
ход към проблема, засегнат в настоящия доклад, ще припомня историята на една ста-
ра, но и нова идея. Тя е дадена по време на Втората Световна Война по повод на рус-
ките войници, които в края й се обезсърчават и голяма част от тях не искат да следват 
нарежданията на военачалниците си. Тогава един от тях събира най-доверените до 
себе си хора и ги пита за изход от проблема. Заваляват предложения за засилване 
строгостта по отношение на дезертьорството, разстрел на семействата на побягналите 
от фронта, публична екзекуция на слабохарактерните и др. Тогава един от тях, редак-
тор на вестник за военните действия, изрича крилатата фраза: „Дайте им надежда! 
Дайте им идеал, в който да вярват и да следват!” След това е създаден иделичния 
образ на снайпериста Зайцев, превърнал се в символ на националния героизъм и стре-
межа към победа. Макар на пръв поглед доста отвлечена, тази идея има универсално и 
актуално звучене, включително по отношение на малолетните и непълнолетни право-
нарушители. Не съм привърженик на идеята за незабавно премахване на СПИ и ВУИ, 
тъй като държавата няма друг наличен ресурс към настоящия момент да посрещне 
този проблем, но и съм на мнение, че в тези вече работещи институции трябва да се 
извършат промени, възможно най-доближаващи ги до целите на съществуването им. 
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Abstract: Homo virtualis is the new evolution step in the human history. He represents the 
technological progress that allows people all around the world to communicate “here and 
now”. But Homo virtualis suffers from some major defects that in long term could cause not 
only problems for the humanity, but also human’s retrogression. 
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Светът днес изживява своя комуникационен възход. Благодарение на техноло-
гията интернет, наложила се като доминантна комуникационна единица за само  20 
години,  хората днес общуват по-бързо, по-сигурно, по-качествено. Това се дължи на 
виртуалната среда-реалност, която не просто симулира физическата реалност и 
преживяванията в нея, но емулира и условията и атмосферата на действителността, 
при това в реално време, минимализирайки представите за време и пространство на 
материалната реалност. По този начин виртуалната среда-реалност обединява стари и 
нови канали в обща комуникационна мрежа от текст, пасивна и активна картина, звук, 
емоция и жестове. Тоест участвайки във виртуалната среда, виртуалният потребител 
получава завършено преживяване за социализиране, излизащо отвъд границите на 
реалното междуличностно общуване.  

Преминаването на физическите ограничения обаче има и своите негативи – в 
интернет комуникацията всеки сам определя своята виртуална идентичност, като това 
включва както пълна анонимност, пълна прозрачност, или пълна фалшификация на 
образа. Освен това виртуалната реалност премисля не само възприятията за време и 
пространство, но и ценностна система и морални задръжки, позволявайки пълна сво-
бода на поведение и изказване. Следователно интернет пространството е не само ос-
новна комуникационна алтернатива, но и качествено нов генератор на онлайн култу-
ра,  лишена от морални или йерархични ограничения. Процес, който преосмисля ко-
муникацията още от нейното базово ниво. 

 
Нова виртуална среда 
Независимо от изповядваните политически, икономически или културни теории и 

вярвания, физическата реалност винаги е стъпвала на модел, структуриран и функци-
ониращ на база йерархичен принцип. По този начин в което и да е общество се отъж-
дествява управленски строй, утвърждаващ социален баланс между класите. Освен то-
ва се постига равновесие между правата и задълженията вътре в обществото. И на по-
следно, но не и по важност място, неравенството е вид стимул за развитието, усъвър-
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шенстването и модернизирането на материалната и духовната страни в живота както 
на отделните членове на обществото, така и на обществото като цяло.  

Тази мотивираща док-
трина на класовото неравен-
ство е прилагана, включител-
но и днес,  във всички истори-
ческо представени обществе-
но управленски системи: те-
окрация, авторитаризъм, тота-
литаризъм,  включително съв-
ременната масова демокра-
ция. Във всяка една от тези 
системи е функционирало или 
функционира и днес верти-

кална стратификация, подробно разгледана на Фигура 1, и която условно се синтезира 
в две категории: голям човек в ролята на управленец или изтъкнат общественик  и ма-
лък човек1 в ролята на управлявана и работещата класа.  

И въпреки, този „отгоре-надолу“ модел е в сила и днес, то на ниво комуникация 
той е качествено различен от предшественика си, валиден до преди само 20-30 години. 

За трудоустроените общества, включително индустриалното като техен връх, е 
характерно комуникацията на големия към малкия човек да е еднопосочна, а най-ви-
сокият връх в комуникацията на малкия човек да е междуличностната (семейна, съ-
седска, колегиална). Следователно големият човек имал и властта, и възможността да 
експлоатирал малкият човек, да му налага удобен калъф на поведение и мислене – 
процес, доказан от изследователското общество: 

1. През 1922 г. Уолтър Липман извежда теорията за „Agenda-setting”, според 
която общественото мнение се гради от представите на хората за целите и потребнос-
тите им. Но човешките представи често биват подвеждани и обърквани поради прину-
дителната цензура върху публичната информация, изкривяването на събитията и огра-
ничените социални контакти.  

2. През 1972 г. Максуел Маккомбс и Доналд Шоу формират потвърждават 
“Agenda-setting”. Базирайки се на изследванията си от времето на президентската над-
превара в Северна Каролина през 1968 г., двамата изследователи заключават, че 
средствата за масова комуникация могат да определят приоритетите за обществото и 
по този начин изграждат социално-политическите представи на аудиторията. 

3. През 1991 г. Ноам Чомски в „Медиите под контрол“ говори за концепцията, 
при която медиите отвличат вниманието на хората, поддържат някакъв пламък на уп-
лаха у тях, за да ги държат мирни, т.е в калъфа: „Хората от стадото трябва да гледат 
Суперкупата, комедии или филми с насилие. От време на време трябва да ги призова-
ваме да скандират безсмислени лозунги от типа на „Да подкрепим нашите войски”. 
Трябва да бъдат постоянно наплашвани, защото, ако не са достатъчно уплашени и 
ужасени от всички видове външни, вътрешни и какви ли не още дяволи, току-виж 
започнали да мислят, а това е много опасно, защото те не са подготвени да мислят.” [1] 

Благодарение на научно-технологичният прогрес обаче традиционните природ-
ни ресурси в трудещите се общества губят своята иновативност, което води нуждата 
                                                            

1 Нарицателното „малък човек“ се поява за първи път в разказа „Човекът в калъф” на Антон 
Чехов от 1898 г. Освен литературния „човек в калъф”, разказът разкрива реална проекция на 
масовия малък човек, който под една или друга форма е поставен под калъфа и влиянието на 
властта, на която е подчинен. 
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от нов ресурс-двигател на обществото – информацията. Тази трансформация води до 
появата на днешното информационното общество, в които знанията, образованието и 
високите технологии на всеки индивид заемат централно място. Малкият човек пре-
търпява социална еволюция от трудеща се единица до обект с първостепенна само със 
съществуването си важност. Комуникацията се извисява от просто общуване и/или 
облъчване до основен канал за протичането на фундаменталната икономическа дей-
ност на обществото. Де факто за да се използва ресурсът информация от малкия човек 
той бива по технологичен начин приобщен към комуникация на глобално ниво, 
несрещана до момента в човешката история. На теория този план рационален, но в 
практиката от зората на интернет през 90-те години на 20 в. никой не подозира пълния 
потенциал на виртуалната комуникационна среда, което в следващите години ще 
доведе до множество опити и актове за обуздаване на интернет и своеволията на него-
вите потребители2. 

Виртуалната среда се оказва не просто напредък в комуникацията, а освободе-
но от задръжки и ограничения пространство. Фактор, който оказва изключително 
влияние за развитието на мрежата. Вместо малкият човек да пренася заученото от 
елити и идоли поведение и мислене във виртуалното, то той формира нови нрави и 
етика за виртуалната си проекция, олицетворяващи подтиснатите в реалността 
потребности, желания, мечти. Но тъй като социалната йерархия на реалността е в 
сила, то резултатът от виртуализирането на малкия човек е парадоксален: свободата в 
интернет  дава не само израз на блянове и стремежи, но и среда и възможност за 
превръщане в голям, по пример от реалността, равносилно на обръщане посоката на 
модела за формиране на средата отдолу-нагоре. Нещо немислимо за трудещия се 
човек на предходното индустриално общество. Следователно трансформацията на 
фундаменталния обществен ресурс носи не само промени в икономическата дейност 
на обществото, не само нови форми за общуване и нови технологии за усъвършенст-
ване на живота, но и качествено изменение в мирогледа и възприятията на човек за 
външния и вътрешния му свят. Изменение, което тръгва от малкия човек, но се пре-
връща в еволюционна стъпка за цялото човечество. 

 
Homo sapiens → Homo faber → Homo virtualis 
Всяко общество се характеризира с представител от еволюционно човешки раз-

ред, който олицетворява колко развита е цивилизацията, и който е валиден както за 
малкия, така и за големия човек. В аграрните общества този представител е мисле-
щият човек Homo sapiens. В трудоустроените общества – произвеждащият човек 
Homo faber. Новото време и новите технологии носят със себе си  третият еволюцио-
нен представител – виртуалният човек Homo virtualis. Всъщност изначалното значе-
ние на термина „виртуален“ идва от латински, и гласи, че виртуално е „Нещо е фак-
тическо или резултат в същността или в следствие от ефект, но не и в действителна 
форма. Тоест нещо, изфабрикувано и съществуващо в човешкото съзнание и въобра-
жение, но без явна форма или название“. В следствие на това човек винаги е носил не-
                                                            

2 USA Act и Patriot Act от 2002 г., позволяващи на полицията да следи интернет трафика, без да 
има нужда от съдебна заповед, а ФБР да има достъп до всяка лична информация с цел 
предотвратяване на бъдещи терористични заплахи; Неуспешните споразумения ACTA, SOPA и 
PIPA от 2011 и 2012 г. с цел намаляване на интернет пиратството; Конференцията на Световния 
телекомуникационен съюз и ООН от 03.12.2012 г., посветена на обсъждане бъдещето на 
интернет и комуникациите – проведена при закрити врати и решенията от която и до днес не са 
напълно ясни; Многобройните опити за сваляне на сайта Wikileaks, изваждащ наяве държавни 
и корпоративни доклади и документи, съдържанието на които не е в полза на обществото. 
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що виртуално в себе си като белег на това колко развита е била цивилизацията. Из-
хождайки от тази логика футуролози и фантасти (Рей Хамънд, Майкъл Крайтън, 
Бърнард Бекет) определят формите на комуникация писмен и говорим език като 
виртуални, продукт на въображението. И не са далеч от истината. В крайна сметка 
именно възможностите на човек за общуване по различни сложни канали и запазване-
то на знанието го отличават от животните.  

Следователно Homo sapiens е вид виртуален комуникатор, защото е „изфабри-
кувал“ езика, йероглифите и писмеността, пещерните рисунки и стенописите. Тоест 
той е поставил основите на човешката виртуализация/комуникация. Наследникът му, 
Homo faber намира начин чрез машини (печатната преса, пишещата машина, телегра-
фът, радиоапаратът) да запазва, предава и разпространява гореизброените виртуални-
те достижения. Машинизирането на комуникацията води и до още едно явление – 
унифициране на човешкото виртуално с машината. Трудът е една от най-интензивни-
те връзки между хората. За да се осъществява, той изисква обединение между хората, 
комуникация и координация. Свързването на живия човешки труд с този на машините 
превръща машината в продължение на тялото на работещия човек.. Човек влага част 
от себе си, за да може машината да изпълнява съответните си функции.  

И въпреки, че аграрните и индустриалните общества са носители на виртуални 
черти, то първият, който е пълноправен да се нарече виртуален, е представителят на 
информационното общество Homo virtualis. Той е първият, който по технологичен път 
виртуализира цялото виртуално чрез отделяне на виртуалното от действителното в 
две паралелни реалности, разкривайки пълния потенциал на виртуалното. Той е пър-
вият, който е в състояние да осъществява общуване от тип „всички-към-всички“, и е 
първият пълноценен комуникатор, бидейки едновременно информатор и реципиент. 
Homo virtualis обаче е и първият, който чрез виртуалното си поведение /в неговия слу-
чай интернет поведение/ демонстрира и дефект във виртуалното – елементаризиране 
на общуването от потребяване /задоволяване на потребност/ до консумиране /некон-
тролируемо изразходване/ на информационния ресурс човек. 

 
Консуматорското виртуално поведение  
В света днес е налице експоненциално темпо не развитие на технологиите от 

една страна, и от друга, експоненциално темпо на развитие на самото развитие. Това 
налага и постоянно нарастваща нужда от ресурс, поддържащ процеса. В случая на 
интернет и комуникацията в него, този процес се проявява и на микро, и на макро 
равнище, като и на двете нива необходимият ресурс е идентичен – потребителската 
информация и активност.  

На макро ниво интернет и виртуалната мрежа са бизнес, който предлага услуги 
и решения за улесняване и разтоварване на реалния човешки живот. Бизнес, който 
постоянно разширява обхвата и качеството на предлаганите от него услуги. Въпреки 
че тези услуги притежават широка разновидност – от такива, помагащи в ежедневни 
дейности, през образователните и забавляващите, та чак до специализираните и про-
фесионални, всички те притежават обща черта – персонализацията. Всеки потребител 
доброволно дава своя информация, за да може да използва дадена услуга, за да я наго-
ди спрямо възприятията си и навиците си, да я направи по-близка до него самия. 
Тоест той, както и човека на индустриалната епоха, влага нещо от себе си в днешната 
машина – технологията. Разликата обаче е коренна – машината бива програмирана, за 
да извършва дадена задача, а технологията се „учи“ от предпочитанията, води статис-
тика на потребление, опитва се да бъде интерактивна – чрез гласови команди, разпоз-
наване на почерк, лица, т.е тя се опитва да представи собствената си функционалност 
като по-човешки присъща, по-естествена и близка. Подобни услуги като асистентите 
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Siri в iOS или Google Now в Android, социалните мрежи и страници с персонализира-
но съдържание не просто се нуждаят от потребителската активност, за да съществу-
ват. С всяко свое „обновление“ те разширяват възможностите си и автоматично въз-
никва нуждата от нова доза навлизане в личния живот на потребителя, без това да е 
обвързано с някакво морални граници или етични рамки, което по същество е безми-
лостна консумация на потребителя.  Потребителската бройка и нейната активност е 
самоцел, защото това означава повече информация, повече посещения, повече кликва-
ния,  повече бизнес. А за потребителя остава единствено удовлетворението, което на 
микро ниво въобще не е маловажно. 

Виртуалното поведение на интернет компаниите е масово явление като устой-
чив и тенденциозен бизнес двигател. Устойчив, защото въпреки непочтения си харак-
тер, този модел действа без грешка от зората на интернет до днес, при това със съгла-
сието, примирението, или дори незнанието на потребителя – учени от университета 
„Карнеги Мелън” в Питсбърг, САЩ  в скорошно изследване са установили, че всички 
декларации за поверителност, с които средностатистическия интернет потребител се 
съгласява всяка година, са необходими средно 608 часа, за да бъдат прочетени и раз-
брани. И на фона, че интернет потребителите през 2012г. са малко над 2,4 милиарда 
души, а световното население минава границата от 7 милиарда души (данни на www. 
internetworldstats.com), то описания бизнес модел тепърва ще има поле за реализация. 

Ако на макро ниво потребителят и неговата информация биват консумирани от 
интернет компаниите, то на микро ниво потребителят също се става консуматор. Но 
докато прекалената употреба на интернет услуги може да се окачестви като пристрас-
тяване към удоволствието, което съответната услуга носи, то в следствие от нея чове-
кът потребител демонстрира поведение, което е много опасно за обществото – консу-
мирането (при това несъзнателно) на другите потребители. 

Виртуалната  среда по подразбиране е свободна. Тя дава равни възможности за 
изразяване на мнения, възгледи, емоции. Тази свобода е голямо предимство и съще-
временно голяма трудност за потребителя. В „Ерос и цивилизация“ Херберт Маркузе 
разсъждава над идеята на Фройд, че чрез потискане на човешките инстинкти общест-
вото постига определена несвобода, но и съществен прогрес. Според Маркузе слива-
нето на индивидуалности (т.е потребители) в еднообразна потребяваща маса води до 
разслояване на същата. Човек се идентифицира след като сам е потънал в масата. В 
конкретиката на интернет потребителска маса, първоначално анонимна, е поставена в 
условията на свобода за задоволяване на базови потребности (получава удовлетворе-
нието от базови интернет услуги). С разширяване обхвата на услугите и нуждата от 
персонализация обаче потребителят получава допълнително удовлетворение и започ-
ва да развива виртуална идентичност, с която той да се отличава от другите потреби-
тели. Процес, който е най-видим в социалните мрежи Facebook, Twitter, Google+. 

Свободата в мрежата изкристализира в своеобразно брандиране на себе като 
неповторимост. Личният профил, изразяващ виждания, предпочитания, емоции, 
постижения, блянове се явява социален посредник между реалния Аз и другите вирту-
ални комуникатори, тоест представителната част на човек, с която той се гордее. Вни-
мателно изградената виртуална проекция, демонстрирана в хомогенната среда на мно-
жество непознати, но потенциални реципиенти  за комуникация създава усещането за 
важност и известност на Аз-а и на неговите публикации. Това усещането за значимост 
и припознаване у другите води до удовлетворение, което от своя страна предизвиква 
пристрастяване към виртуалната среда. Пристрастяване, което на физическо ниво се 
сравнява с употребата на вредни вещества, защото предизвиква по идентичен начин 
отделяне на допамин в мозъка, а на поведенческо ниво – консумация на ресурса, кой-
то доставя удовлетворението – другите потребители. Масата от потребители не са 
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ценност, а обект. Изразявайки мнение в интернет, човек очаква тяхната реакция, изра-
зена в Like, +1, retweet, share3, за да постигне собствено задоволство от „казаното“ в 
онлайн средата. Дори отрицателните коментари са полезни, защото дават поле за се-
бедоказване и допълнително себеизтъкване и до моментно задоволство, консумирай-
ки „невежия“.Виртуалното поведение се свежда до това да е налице канал и да е изка-
зано мнение или позиция с крайната цел лична облага. 

Формата на консумация на другите с цел личен ПР и лично щастие поставя под 
съмнение градивния смисъл от комуникацията и общуването и изправя виртуалния човек 
пред парадокса, че притежава най-усъвършенстваната виртуална комуникационна среда в 
историята, в която всичко се случва „тук и сега“ и която е масова на планетарно ниво, и 
същевременно не може да я използва пълноценно и градивно, възпрепятстван от собствени-
те си елементарните стремежи да бъде голям, значим, известен в обществото? 

 
Заключение 
В публичната лекция “The power of communication”, част от серията лекции 

„Sociology live” Мануел Кастелс говори как броят на хората с капацитет да променят 
нещата в обществото става значим благодарение на интернет [7]. Кастелс споделя, че 
вижда съзидателното бъдеще във установяването на здрава и интензивна връзка меж-
ду виртуалната мрежа и реалната мрежа [7] – действителните общности. И Кастелс 
има основания да смята така – човечеството днес е на прага на това, което през 1980 г. 
Алвин Тофлър описва като „теория за третата вълна“. Воден от технологичния прог-
рес, човек изживява най-голямото обществено преобразуване в историята си, превръ-
щайки се от трудещ се Homo faber в истински виртуален Homo virtualis. Въпреки, че 
Тофлър изказва по-скоро хипотези, отколкото прогнози, то новата еволюционна стъп-
ка в лицето на Homo virtualis наистина има потенциала да донесе съществен прогрес и 
в социалните, и в природните науки, и в духовните течения. Благодарение на своя та-
лант, мащабност и масова комуникация представителите на Homo virtualis се предпо-
лага да са потоците промяна, които взаимно нарастват и се вливат в нещо по-голямо: 
Третата вълна [6]. 

В реалността днес Homo virtualis е консуматор на човешки информационен 
ресурс, обезценявайки го до като обект, носещ удоволствие. Интернет мобилизира, но 
не върши действието. Интернет генерира информация, но този информационен обем 
не намира реалната си градивна проекция. В такъв случай дано виждането на Кастелс 
да е правдоподобно и реално, защото инак Рей Хамънд ще бъде прав в оценката си за 
човек като “просто виртуален бозайник [3]. И то бозайник, отдал се на животинското 
си допаминово удоволствие. 
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3 Възможности за отразяване на нечия публикация в различните социални мрежи. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

“Go” представлява дигитално приложене за създаване, организиране и изпъл-
нение на различни видове цели и задачи. В същността си “Go” е органайзър от ново 
поколение, при който липсват недостатъците на сходни инструменти за менажиране 
на времето. Решението, което различава апликацията от всичките му настоящи конку-
ренти е, че въведените в него задачи не са статични – те могат да се движат и инте-
рактват, както с времето, така и с пространството на използващия.  

 
ОСНОВЕН ТЕКСТ 

 

Съдържание:  
 

1.  Описание на проекта 
Цели 
Същност 
Функционалност 
Технически спецификации и имплементация 
Бъдещо развитие 

2.  Анализ на пазара 
3.  Маркетингов план 
Цели 
Стратегия 
Брандинг 

4.  Оперативен план 
5. Финансова стратегия 
 
Цели:  
 

Дългосрочни цели:  
 

1. Превръщането на “Go” в top of mind продукт за организиране и менажиране 
на цели и задачи 

2. Налагането на приложението в световен мащаб 
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Краткосрочни цели: 
1. Осъществяване на планираните основни фунцкионалности в апликацията и 

пускане на работеща версия до края на август 2013. 
2. Привличане на userbase от 25 000 активно използващи апликацията до  

1 година от старта й. 
 
Същност 
“Go” e дигитална апликация за менажиране на дневни, месечни или годишни 

планове, задачи и цели. В основата си приложението представлява персонален орга-
найзър, който предоставя няколко фундаментално нови функционалности на потреби-
телите. Основният пропуск на всички конкурентни приложения на пазара е, че те не 
взимат под внимание един важен insight за хората като цяло – ние не живеем в рамка, 
нашите планове не са статични, те не могат да бъдат изчислени до секунда, те се дви-
жат. Изхождайки от тази основна идея, “Go” предоставя нов механизъм за управление 
на поставените задачи и цели.  

Менажирането на задачите е динамично – всяка поставена задача се обвързва, 
не само с по-широка времева рамка, но и с пространствено условие за изпълнението й. 
Да приемем, че потребител А използва обикновен органайзър като “Google calendar” 
или друго сходно приложение – той поставя задача (task), в конкретен ден и час, опис-
вайки точния план за това време. Потребителят обаче бива възпрепятстван от непред-
видени събития и не успява да изпълни задачата – той не може да я премести или да я 
обнови в „Google calendar”, налага се да я напише наново, което е досадно, неинтуи-
тивно и губи ненужно време. Появява се разрив между начина, по който апликацията 
приема, че нашето ежедневие функционира, и начина, по който нещата наистина се 
случват. Механизмът на “Go” не работи в ограничени рамки от време. Aко потребител 
А пропусне да изпълни задачата днес, ще може да го направи след час или на следва-
щия ден, или след седмица – всеки път, когато е в близост до локация свърана с из-
пълнението на задачата, той ще получава нотификация от приложението, което му на-
помня за тази конкретна задача. 

На повърхността си “Go” е много повече от прост task manager. Той е интерак-
тивен помощник, който помага на потребителя да управлява събитията в живота си по 
най-лесния и удобен начин – интуитивно и съобразено с него.  

 
Функционалността на апликацията е разделена в няколко категории: 
Поставяне на задачи, цели.  
При поставянето на цел се избира период на целта и конкретна локация или 

категория локации (ако целта е „Да купя подарък за рожден ден на…“, то категорията 
ще е „Gifting shops”). Възможна е въвеждането на по-конкретни спецификации като 
начин на нотифициране, честота, радиус от локацията за напомняне.  

Следене за изпълнението им. 
 При избрана опция за нотификация в близост до локация, всеки път, когато по-

требителя е в близост до място свързано с негова задача, приложението му изпраща 
напомняне. 

При изпълняване на задачата, тя се затваря и придобива статус на завършена. 
Водене на цялостна статистика. 
 Води се обща статистика за изпълнените/неизпълнените задачи на потребите-

ля. Така в апликацията освен строго специфични задачи, могат да се добавят и по-
абстракни месечни/годишни цели. Потребителят може да види статистика за % на 
изпълнени задачи, както и да постави обща цел за броя на задачи, които възнамерява 
да изпълни през следващите 12 месеца.  
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Технически спецификации и имплементация 
В текущия момент апликацията е написана на C# и XAML за мобилна платфор-

ма Windows Phone 7 и Windows Phone 8 с помощта на ядрото на .NET framework на 
Microsoft. Апликацията съдържа няколко XAML екрана, които имат C# бизнес логика 
зад тях. Има локална база от данни SQL CE, използва се технологията LINQ на 
Microsoft за DML и DDL. Приложението заявява и използва информация от базата 
данни на социалната мрежа Foursquare под форма Json, който в последствие бива 
обработен с помощта на Newtonsoft Json .NET DDL. Използват се също допълнителни 
XAML контроли от NuGet. За да може апликацията да проверява дали потребителя е 
попаднал точно на геолокация, която удоволетворява някои от неговите задачи, има 
написан Background Agent, който прави същите проверки, които прави и апликацията, 
само че оптимизирани за време и без обработване на излишна информация. 

 
Бъдещо развитие 
Стъпки: 
 (1)   Апликацията ще бъде пренаписана за Windows 8 устройства 
 (2)   Апликацията ще бъде написана за Android устройства (телефони и таблети) 
 (3)  Апликацията ще бъде написана за Apple устройства (Iphone, Ipod, Ipad) 
По този начин ще бъде покрита по-голямата част на пазара на мобилни устрой-

ства от тип телефон и таблет. 
 
Анализ на ситуацията  
Дигитализирането на света вече не е тренд, а реалност. Наблюдава се задълбо-

чаване на потребителското улесняване във всеки аспект от живота им: от пазаруване 
до забавление, от почивка до ефективност на работното място. Таблетните устрой-
ства, смартфоните и лаптопите спомогат за това като стават все по-достъпни за цено-
вия сегмент – за средния и дори за ниския. Интернетът поевтинява допълнително и 
по-голяма част от хората стават дигитално все по-свързани помежду си. Растежът на 
мобилния пазар и налагането на Android и iOS, както и навлизащия Windows8, пред-
лага възможности за монетаризиране на софтуерни проекти строго свързани с мобил-
ните устройства.  

От друга страна огромното количество информация обърква хората и ги раз-
концентрира. Филтрирането на най-важното става приоритет в ежедневието на 
обществото – динамиката на живота става все по-осезаема и това налага по-добро уп-
равление личното време и енергия. 

Бизнесът агресивно търси начини как да достигне до своите целеви потребите-
ли по по-ангажиращ начин, който да бъде ефективен, и да предлага по-висок рейт на 
конверсия. Това отваря благоприятна възможност за бизнес модели, които предлагат 
на брандовете нетрадиционни начини за досег/продажба на техния таргет.  

Икономическата рецесия, от която САЩ наскоро се възстанови, а Европа те-
първа стабилизира пазарите си, оставя своето психологическо влияние върху потреби-
телите – особено изразено в интернет средата, където свободата на достъп и автор-
ското право са много абстрактно дефинирани. Хората очакват истинска стойност на 
цена, която могат да си позволят.  

Основна конкуренция на приложението е „Google calendar“, „Apple calendar” и 
„Live calendar”. Съществуват редица други апликации, които изпълняват подобни 
фунцкии, но техният пазарен дял е изключително нисък.  
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Маркетингов план 
Цели:  
1. “Go” да се обособи в нова категория в потребителското съзнание – дигита-

лен инструмент за постигане на по-добър начин на живот 
2. Да се създаде ядро от 5 000 посланника на апликацията 
Целева група:  
Хора с динамично ежедневие и на „ти“ с технологиите. Те изпитват нужда от 

начин да организират събитията в живота си, но традиционните органайзъри не ги 
удовлетворяват. Модерни, мобилни, глобални.  

Позициониране: апликацията, която подрежда живота ти. 
Брандинг  
Идея: да помогнем на хората да постигат успехите, които заслужават – one goal 

at a time.  
 
Ценности  
• Иновативност 
• Модерност 
• Детерминираност 
• Интелигентност  
• Простота 

 
Идентичност 
“Go” е минималистичен, интуитивен, изчистен. Той не е скучен като другите 

органайзъри. Цветовете, които използва са синьо, бяло и черно – цветове, които сим-
волизират свободата, безкрайните възможности, отвореният път към успеха. Той е мо-
дерният човек, който не носи един и същи скучен костюм на работа – човекът, който 
има визия за бъдещето си и я преследва, без да се съобразява с традиционното.  

 
Комуникация 
Поради естеството на проекта и неговия обхват е трудно да се използва 

традиционни методи за реклама, заради високата цена, която на този етап проектът не 
може да си позволи. Вместо това в комуникацията на “GO” ще се заложи на guerrilla 
методи и PR. Краткосрочната комуникация ще бъде насочена към българските 
потребители. Едва след изграждане на основен userbase, ще започнат усилия за меж-
дународна промоция. 

 
Оперативен план 
Екипът, занимаващ се с проекта е разделен на отделни звена спрямо компетен-

циите, които се изискват. Процесите при разработването и менажирането на аплика-
цията са разделени на следните функционални зони, със следното разпределение на 
екипа: 

1. Бизнес – 1 маркетолог, 1 финансист 
2. Дизайн – 1 дизайнер 
3. Програмиране – 2 програмиста 
Timeline:  
28.02.13 – Създаване на бизнес план:  
28.02.13 – Финансов планинг 
28.02.13 – Дизайн на бранд идентичност 
15.03.13 – Дизайн на UI 
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31.03.13 – Програмиране на основни функционалности:  
01.06.13 – Подготовка на PR материали 
15.06.13 – Програмиране на периферни функционалности: 
01.07.13 – Старт на апликацията 
 
Финансова стратегия  
Платформи за разпространение: Windows Marketplace, Google Play, Apple app 

store 
Апликацията ще бъде разпространявана в два варианта: 
(1) Платен вариант – $2 
(2) Безплатна версия с ограничени възможности – free 
Иновативна идея е да бъде правена реклама обръзана с геолокацията на потре-

бителя. Да бъдат промотирани обекти на известни брандове в близост до потребителя 
и тази услуга да се заплаща. 
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Abstract: Strategic management is a modern and effective way to guide the companies 
operating under market economy. Dynamic external environment, influence both the 
corporations and their business units, forces all businesses to adopt this process as a 
prerequisite for developing a successful business. Strategic analysis helps managers to take 
the right decision to combine the best use of internal company resources and opportunities 
provided by the environment. 
 
Key words: strategic management, strategic analysis, corporatе strategy, business units. 

 
 

В периода на преход на страната ни от планова към пазарна икономика и с ин-
вазията на новите технологии и цялостната промяна на стандарта ни на живот все по-
вече се утвърждава ролята на отраслите и дейностите, пряко свързани с обслужването 
на личното потребление. Това се обуславя от обстоятелството, че те оказват силно 
влияние, както върху  икономическия растеж на страната, така и върху по-пълното и 
комплексно задоволяване на постоянно нарастващите разнообразни потребности на 
населението.  

Целта на настоящата работа е да се извърши анализ на стратегиите на верига 
ресторанти „Рубаят“ на две нива – корпоративно и ниво стратегическа бизнес едини-
ца, на тази база да се изготви оценка на настоящото състояние на фирмата и да се син-
тезират препоръки за нейното бъдещо развитие. 

Корпоративна структура на фирмата. Ресторанти „Рубаят“ са бързо развива-
ща се верига от заведения за хранене, създадена от фирма „ВС Партнерс 2“ООД, част 
от винения холдинг „Велики Преслав“, включващ още шато Росеново, винарска изба 
„Хан Крум”,„Винекс Преслав”, шато Медово и винарска изба „Тера Антика”. Дей-
ността на фирма „ВС Партнерс“ ООД е насочена към изграждане на ресторанти и раз-
витие на техния продукт. Тя възниква в резултат от решение на винения холдинг да 
предприеме стратегия за вертикална интеграция напред [4]. По този начин холдин-
гът намалява своите разходи за дистрибуция и реклама, постига значително увелича-
ване на търсенето на продукта си, навлиза в бизнес с по-висока възвръщаемост, гаран-
тира навременните доставки на продукцията си на веригата ресторанти, а те от своя 
страна гарантират потреблението й.  
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Между бизнес единиците на корпорацията (отделните ресторанти) съществуват 
стратегически значими взаимовръзки. Ресторантите, работещи под една обща марка 
„Рубаят“, имат възможността да използват обща ресурсна база – съоръжения, инвен-
тар и т.н., с което намаляват общите разходи. Непрекъснато се осъществява обмен на 
опит, умения, технологии, персонал между отделните ресторанти, с което създават 
нови конкурентни предимства за фирмата. Благодарение на тези взаимовръзки е нали-
це синергичен ефект, което поощрява директорите на фирмата да продължават да 
възприемат стратегия за разширяване на своята дейност.   

Фирма „ВС партнарс“ООД и по-точно нейното висше управленско тяло, със-
тоящо се от двама генерални директора и един изпълнителен директор, представлява 
корпоративния център на веригата от ресторанти. Тяхна задача е да определят стра-
тегическата насока на развитие на фирмата, както и определяне на мисията й. Те 
одобряват и съгласуват стратегиите и ключовите решения, придобиват и продават ак-
тиви, осигуряват и използват капитал, определят структурата на организацията, а съ-
що така подбират висшите мениджъри, контролират цялостния процес на отделните 
ресторанти – бизнес единици. Специфичните особености на организацията определят 
нейния корпоративен център като оператор [7] на нейната дейност. Фирмата функ-
ционира само в един отрасъл – ресторантьорството и нейните изпълнителен директор 
и служители участват активно в разработването, реализацията на стратегиите, както и 
в координацията на дейността в бизнес единиците. Директорите предлагат инициати-
ви по реализацията и ръководството на основните инвестиционни програми. Корпора-
тивния център на фирма „ВС Партнерс“ ООД осъществява детайлен анализ на всички 
финансови и оперативни параметри, пряко подбира и управлява персонала и осигуря-
ва съвместно използване на услуги във всички направления. Стабилните взаимовръз-
ки между ресторантите – бизнес единици на фирмата правят възможно извличането 
на ползи от трансферирането на умения, знания, опит, както и споделяне на дей-
ности от веригата на стойността [4]  на отделните единици. Това улеснява придоби-
ването на конкурентни предимства, както и постигането на икономии от мащаба, по-
вишаването на ефективността на използваните ресурси.  

 
Анализ на корпоративните стратегии на верига ресторанти „Рубаят“ 
 

•  Анализ на външната среда. Ресторантьорството е важна част от българ-
ската икономика, важен източник на растежа и създаването на повече работни места. 
Пазарът на ресторантьорският продукт е голям и се характеризира с висока рентабил-
ност, ниски бариери за навлизане. В момента се наблюдава забавяне на темпа на рас-
теж, което засилва конкуренцията в сектора и довежда до изтласкване на неконкурент-
носпособните фирми. Секторът е силно чувствителен към външната средата и се 
характеризира и с висока трудоемкост – изразява се в това, че цялостната ресторан-
тьорска дейност изисква голямо количество човешки труд, за да протича задоволител-
но. Това обаче води до сериозни разходи за заплащане на необходимата работна ръка. 
Отрасъла се характеризира с фрагментна структура – пазарът е разпределен между 
голям брой конкуренти и се наблюдават всякакви позициите на конкурентните фирми – 
лидери на пазара, пазарен съперник, пазарен последовател и специалист на пазара. 

 

Чрез Пест Анализ (Таблица1) се изготвя оценка на икономическите, полити-
ческите, технологичните и социалните фактори на средата, които въздействат вър-
ху състоянието и развитието на корпорацията като цяло. Посредством анализа на сре-
дата на корпорацията, могат да се определят възможностите и заплахите, стоящи пред 
развитието й, което на следващ етап, при извеждането на силните и слаби страни на 
конкретната бизнес единица, ще даде възможност за формулиране и избор на страте-
гически алтернативи за развитие. [8] 
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Таблица 1. Пест Анализ 
 

Анализ на вътрешната среда на верига ресторанти „Рубаят“. Основопо-
лагащата мисия на ресторанти „Рубаят“ е да се развиват като „ресторант-магазин”, 
позволявайки на своите клиенти да закупят качествен алкохол на заводски цени – 
вина, ракии и брендита, с гарантирано от производителя качество, който могат да кон-
сумират както в самите ресторанти в съчетание с кулинарни специалитети, добро об-
служване и характерен интериор, така и в своите домове. В последствие тази концеп-
ция се дообогатява, като се обръща специално внимание на социалния аспект на рес-
торантьорството като дейност. Осъзнаването, че то е не само стопанска, но и социална 
дейност и че клиентите имат нужда не само от храна и напитки, но и от приятни емо-
ции и забавление, докато ги консумират, провокира създателите на веригата да 
утвърдят Рубаят и като атракционно-тематични ресторанти с характерен интериор и 
артистично-музикална програма. 

Започвайки с един ресторант, в момента фирмата, следвайки своята установена 
мисия, разполага с общо 9 на брой ресторанта, диференцирани функционално, геог-
рафски и тематично. Така посочените бизнес единици могат да бъдат обособени в  
2 сегмента: 

Сегмент I – ресторанти с голям капацитет, реализирани интериорно и функ-
ционално с цел организиране на мащабни събития, включващи жива музика и програ-
ма. Сегментът се развива на национално ниво. Насочен е към потребители от 20 до  
60 годишна възраст. Цели се постигане на бързо производство и обслужване, инвес-
тира се предимно в голям капацитет.  

Сегмент II – ресторанти, предлагащи спокойна и уединена обстановка, подхо-
дящи за семейни събирания и бизнес срещи. Сегментът се развива на локално ниво – 
град Бургас. Целевата възрастова група тук е 35-65 години. Залага се на добре подгот-
вен персонал и специализирана технология.  

 Възможности (Oppotrunities) Заплахи (Threats) 

П
ол
ит
и-

че
ск
а 

О1 провеждане на политика за бавен, 
но сигурен, регулиран икономически 
растеж и облекчаване на съществува-
щите данъци, норми и правила; 
О2 политики за подпомагане  на пред-
приемачеството 

Т1 високи законодателни изисква-
ния, увеличаване на данъците; Т2 
липса на държавна регулация на ико-
номическите дейности и задълбочава-
не на кризата и несигурността, поро-
дени от смяна на правителството; 

И
ко
но
м
и-

че
ск
а 

О3 увеличаване на покупателната спо-
собност на населението,  увеличаване на
заетостта и увеличаване групата на бо-
гатите; О4 стабилизиране на бизнес
климата в страната добри условия за
кредитиране; 

Т3 намаляване на покупателната 
способност на населението,  увели-
чаване на безработицата и на гру-
пата на бедните; Т4 лош бизнес 
климат и висока инфлация; Т5 на-
личие на монополи при доставчици-
те на суровини; 

С
оц
ио

-
ку
лт
ур
на

 

О5 благоприятни демографски проме-
ни и задържане на квалифицирана работ-
на ръка; О6 благоразположение на насе-
лението към водене на социален живот; 

Т6 Неблагоприятни демографски 
промени; Т7 рязка промяна на вку-
совете и приоритетите на клиен-
тите; 

Т
ех
но

-
ло
ги
чн

а О7 наличие на достъпни технологии, 
спомагащи доброто функциониране на 
ресторантьорската дейност; 

Т8 затруднен достъп до и висока це-
на на нови технологии; 
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Хоризонталните взаимовръзки между отделните бизнес единици във фирма-
та са стабилни и генерират синергичен ефект. Налице са два вида хоризонтални 
взаимовръзки: 

• Материални – Постига се намаляване на разходите благодарение на общо-
то договаряне с доставчици, използването на общи технологии, инвентар, персонал, 
логистика на изходящи продуктови потоци, общ маркетинг. 

• Нематериални взаимовръзки – общо управление и предаване на знания, 
умения и опит[2] 

Анализ на стратегиите на ниво бизнес единици на верига ресторанти „Рубаят“ 
За да направим анализа на стратегиите на ниво бизнес единица, ще разгледаме 

два конкретни ресторанта, попадащи в различни сегменти – Рубаят ди Маре и Рубаят 
Каса Вино.  

Анализ на петте конкурентни сили на отрасъла (общо за двата сегмента) [4] 
• Интензивност на конкуренцията. Конкуренцията в сектора е по-скоро ин-

тензивна. Това се обуславя от наличието на голям брой конкуренти в отрасъла към 
настоящия момент, високи постоянни разходи и бързо разваляща се продукция, което 
ускорява намаляването на цените, висока рентабилност, възможни са високи бариери 
за излизане от отрасъла. 

• Заплаха от ново навлизащи конкуренти.Оценя се като висока, поради по-
скоро ниските бариери за навлизане в отрасъла, началният капитал зависи от мащаба 
на обекта, но е предимно нисък, не съществуват политики за ограничаване на кон-
куренцията в сектора. 

• Договорната сила на купувачите – може да се определи като по-скоро не-
значителна, защото купувачите са много на брой и не са концентрирани; ресторантьор-
ският продукт е сравнително диференциран – по качество, вид, тип на заведението; заку-
пените продукти не са компоненти в собственото производство на купувачите; 

• Договорната  сила на доставчиците. По-скоро незначителна – доставчици-
те са много на брой и конкуренти помежду си; продукцията на доставчиците е стан-
дартна и съществуват алтернативи; потребителите са важни клиенти за доставчиците, 
поради което те са склонни да предлагат по-привлекателни цени или по-добро качест-
во на своята продукция 

• Продукти заместители –като заместител на ресторантьорски продукт мо-
гат да се определят заведенията за бързо хранене, заведенията, които предлагат храна 
за вкъщи, както и на хранителните магазини, които предоставят стоки за приготвяне 
на храна в домашни условия, увеселителни заведения – барове, дискотеки, кръчми.  

Анализа на петте конкурентни сили показва, че отрасъла е привлекателен, 
което се обуславя от незначителната договорна сила на доставчиците и купувачите. 
Въпреки високата интензивност на конкуренцията, заплахата от новонавлизащи кон-
куренти и наличието на продукти заместители, отрасълът гарантира висока рентабил-
ност и относителна гъвкавост на дейността – възможност за преминаване от една 
стратегическа група в друга 

Анализ на отрасъла по стратегически групи [2]. Конкуренцията в отрасъла е 
предимно интензивна. Основните конкуренти са – I. големите ресторанти, предлагащи 
комплексна услуга – както консумация на храни и напитки, така и увеселителни прог-
рами и възможности за организиране на големи събития и тържества; II. заведение 
предлагащи изискани обстановка и меню; III. увеселителни заведения – барове, дис-
котеки, кръчми. IV. заведения със стандартна кухня, заведенията за бързо хранене, 
икономични заведения, както и на хранителните магазини, които предоставят стоки за 
приготвяне на храна в домашни условия. 
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( Таблица 2.) 

Парамет-
ри I II III IV 

Капитало-
емкост Висока Средна/

ниска Висока Ниска 

Географски 
мащаб  

Регио-
нален 

Лока-
лен 

Региo
нален 

Лока-
лен 

Равнище 
цена-
качество 

Умере-
но Високо Ниско Ниско 

Реклама Силна Слаба Силна Слаба 
Вертикална 
интеграция 

Частич-
на 

Отсъст-
ва 

Частич-
на 

Частич
на 

 

 

Таблица 2. Стратегически групи и карта на стратегическите групи в отрасъла 

Стабилност на бариерите на мобилност между стратегическите групи. 
Бариерите пред стратегическа група 1 за навлизане в групи 3 и 4 са относително ниски, за-
щото имат наличен капацитет, да осъществяват техните функции, но не стои така въпро-
сът с навлизане в стратегическа група 2, защото се изисква допълнителна квалификация 
на персонала. Бариерите пред мобилността между останалите стратегически групи са пре-
димно високи, защото за навлизане в друга стратегическа група са необходими сериозни 
инвестиции в пространствен, технологичен, професионален капацитет. 

От така направения анализ, можем да направим извода:  
• ресторантите от верига Рубаят, заемащи Сегмент 1 в момента се отнасят към  

Стратегическа група 1, за тях е добре да останат в тази група поради по-високите 
бариери на входа и изхода, висока рентабилност, сравнително ограничена конкурен-
ция и възможност за осъществяване на икономии от мащаба. 

• ресторантите от Сегмент 2 в момента се отнасят към Стратегическа група 4, 
но е по-добре да я напуснат и да навлязат в Стратегическа група 2, поради по-ограни-
чената конкуренция, възможността, която тази група предоставя за заемане на пазарна 
ниша и спечелване на лоялни клиенти.  

Разкриване на източниците на конкурентно предимство. [2] 
Основни дейности: 
• логистика на входящите материални потоци – договори и споразумения с 

доставчици, предоставящи преференциални цени на услугите, изпълняващи към вери-
гата ресторанти „Рубаят“, за доставка  на суровини или готова продукция, използвани 
в кухнята или бара на ресторанта. Логистиката на входящите материални потоци се 
договаря и организира общо за всички ресторанти от веригата;. 

• операции – материалния аспект на ресторантьорския продукт се създава в 
кухните на отделните заведения, в централна кухня, в която се подготвят трайните 
заготовки, в складовете към ресторантите, а нематериалния – в централния офис на 
фирма „ВС Партнерс 2“ от неговите собственици, изпълнителен директор, директори-
те по функционални звена и управителите на заведенията. Ресторант Рубаят ди Маре 
до този момент залага на развитие на нематериалния аспект на ресторантьорския продукт, 
а ресторант Рубаят Каза Вино-на развитие на материалния ресторантьорски продукт. 

• логистика на изходящите материални потоци – изходящите потоци се 
характеризират с различна дължина и обхват. Насочени са към преките клиенти на 
заведението и към хора поръчали си част от ресторантьорски продукт за консумация 
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извън ресторанта. В този случай ресторантът осигурява доставка до желаното място. 
Ресторант Рубаят ди Маре изпитва затруднение поради високочислената клиентела. 
Възможно е организиране на кетъринг в зали извън ресторантите. В този случай 
ресторантът осигурява готова кухня и напитки, необходима материална база – маси, 
прибори, чаши, чинии, както и необходимия персонал. Ресторант Рубаят Каза Вино се 
характеризира с добра логистика на изходящите материални потоци. 

• маркетинг и продажби (общо за двата сегмента) – Осигурява се реклама по 
медиите – телевизия и радио, на билборди и мегаборди,  както и на различни хартиени 
носители – плакати, флаери. Поддържа се интернет страница с предстоящи събития и 
промоции. Осигурени са рекламни униформи на персонала на Рубаят. Създаден е 
клуб Рубаят, като негови членове са най-лоялните клиенти на веригата, възползващи 
се от преференциални цени и услуги. Постоянно се реализират нови промоции, спе-
циализирани менюта (предимно обедни), награди и др. В ресторантите добре обуче-
ният персонал промотира и предлага храните и напитките, както и препоръчва тях-
ното  съчетаване. При ресторант Рубаят ди Маре е наличие на добра маркетингова 
политика, докато при ресторант Рубаят Каза Вино такава липсва. 

Поддържащи дейности: 
• фирмена инфраструктура – Фирмата притежава ясна организационна 

структура, което подпомага строгото регламентиране на задълженията на всяко звено. 
Отделни звена отговарят за качеството на продукцията, за напитките, за кухнята и 
обслужването, за атракционните програми, за финансовото, счетоводно и правно 
обслужване на фирмата, за логистиката, за реализацията на новите проекти и поддър-
жането на старите обекти, за рекламата, за сигурността. Контрола на постигнатите 
резултати и възлагането на нови задачи се осъществява чрез седмични оперативки на 
мениджърският екип. На всеки три месеца се организират генерални оперативки, в 
които се съпоставят планираните с постигнатите цели и задачи и се дискутира необхо-
димостта от промяна в стратегията за развитие на фирмата. За всеки отделен ресто-
рант отговаря управител, който трябва да прилага политиките на фирмата на опера-
тивно равнище. При ресторант Рубаят ди Маре комуникацията по вертикала и по хо-
ризонтала е затруднена, поради големият мащаб, ресурсоемкост и различните дейнос-
ти, които изпълнява. При ресторант Рубаят Каза Вино се наблюдава обратното. 

• управление на човешките ресурси (общо за двата сегмента) – изборът и 
назначаването на персонал за всички заведения се извършва от висшето ръководство 
на фирмата и от звеното, отговарящо за персонала. Той се избира прецизно, посред-
ством конкурс и интервю. Новите кандидати задължително преминават обучение. 
Въведена е бонусна схема с цел повишаване на продажбите. 

• технологично развитие (общо за двата сегмента)  – ръководството на верига 
ресторанти Рубаят, непрекъснато следи новостите, свързани с технологичното разви-
тие на ресторантьорския продукт и се адаптира към тези промени. Ресторантът разпо-
лага с единна информационна база данни за клиентите и оборотът на заведенията във 
всеки един момент. Инсталирано е „online“ видео наблюдение. Веригата разполага с 
единен телефонен номер за осъществяване на резервации от страна на клиентите. 
Притежава  оборудване за съхранение на напитки и хранителни продукти, за пригот-
вяне на ястия. 

• покупки – следи се необходимостта от подмяна на съществуващата материална 
база и закупуване на ново оборудване. Доставката на суровини и продукти се извършва 
ежедневно и/или при необходимост. Управителите следят внимателно и задоволяват 
необходимостта на отделните ресторанти от консумативи от всякакво естество.  

От направения анализ на дейностите, създаващи стойност можем да направим 
извода, че конкурентните предимства, които в бъдеще трябва да потърсят бизнес еди-
ниците са – „Рубаят ди Маре“ – ниски разходи, а „Рубаят Каза Вино“ – диференциация. 
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SWOT Анализ (Таблица3) 
Силни страни Възможни  

стратегии 
Възможни 
стратегии 

S1 Високо качество на използ-
ваните  суровини; S2 Развит 
маркетинг; S3 Ясна организа-
ционна структура; S4 Ниски 
цени на част от предлаганата 
продукция и конкурентни це-
ни на останалата; S5 Голяма 
материална и технологична 
база; S6 Разпознаваема марка; 
S7 Стратегически партньор-
ства; S8 Висок оборот; S9 
Добавена стойност за клиен-
тите 

Постигане на 
лидерство в разходите 
S1, S3, S4, S5, S8, O1, 

O3, О5, O7 
Навлизане в чуждест-
ранни пазари S1, S4, 

S6, S9, O2, O4, O6, O7; 
 

Задържане на паза-
рен дял, развивайки 
се с темповете на 
отрасъла – S1, S2, 
S3, S4, S6, S9, T1, 
T2, T3, T4, T6; 
Преминаване в IV 
стратегическа 
група S3, S4, S5, 
T1, T2, T7; Опти-
мизиране на налич-
ния капацитет – S5, 
S7, T2, T4, T8; 

Слаби страни Възможни  
стратегии 

Възможни 
стратегии 

РЕ
С
Т
О
РА

Н
Т

 „
РУ

Б
А
Я
Т

 Д
И

 М
А
РЕ

“ 
 

W1 Недобра организация при 
създаване на материалния рес-
торантьорски продукт; W2 Не-
добра логистика на изходящия 
продукт; W3 Затруднена кому-
никация между отделните 
функционални звена; W4 На-
личие на свободен технологи-
чен капацитет 
W5 Висока ресурсоемкост 

Инвестиции за осигуря-
ване на конкурентна си-
ла, пазарни позиции W4 
O1, O2, O3, O4, O6; 
Инвестиции в техно-
логичен и човешки 
капитал W1, W2, W5, 
O2, O4, O5, O7  Вът-
решноорганизационно 
преструктуриране 
W3, W4, O2, O5 

Продажба на 
ресторанта – 
W1-5, T1-8 

Силни страни 
Възможни  
стратегии 

Възможни 
стратегии 

РЕ
С
Т
О
РА

Н
Т

 „
К
А
ЗА

 В
И
Н
О

“ 
 

S1 Високо качество на използ-
ваните за производство суро-
вини и ниски цени на някои от 
тях; S2 Високо ниво на подго-
товка на персонала зает в съз-
даване на ресторантьорския 
продукт; S3 Ясно обособена 
организационна структура; S4 
Ниски цени на част от предла-
ганата продукция и конкурент-
ни цени на останалата; S5 По-
литика за компенсация на не-
доволни клиенти; S6 Добре 
разпознаваема марка; S7 Доб-
ра организация при създаване 
на материалния ресторантьор-
ски продукт – забавени поръч-
ки; S8 Добра логистика на из-
ходящия продукт;  

Постигане на дифе-
ренциация на база ка-
чество, обслужване, 
имидж, придаване на 
допълнителна стой-
ност на потребителите 
-S1, S2, S3, S5, S6, S8, 
O2,O3,О4,O6;О7 
Да затвърди позиции-
те си на местно ниво – 
S4, S6, S7, О1-7; 

 

Задържане на па-
зарен дял, разви-
вайки се с темпо-
вете на отрасъла 
като цяло – S1, S4, 
S6, T1, T2, T3, T4; 
Съответствие 
между цена-
качество – S1, S2, 
S4, S6, S7, T6, T7; 
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СЛАБИ СТРАНИ 
Възможни  
стратегии 

Възможни 
стратегии 

W1 Недобре развит маркетинг 
W2 Липса стратегически парт-
ньорства; W3 Недостатъчна 
диференцираност на продукта; 
W4 Отсъствие на добавена 
стойност за клиенти 

Инвестиции за осигу-
ряване диференциране 
на продукта W1, W2, 
W3, W4, O2, O4, O6, O7 
 

Продажба на 
ресторанта – 
W1-4,T1-8 

Таблица 3. SWAT Анализ 
 

Оценка на настоящите стратегии. Стратегическите дейности на корпоратив-
но ниво могат да се определят като много сполучливи – за 3 години веригата зае зна-
чителен пазарен дял в Бургас и продължава да се разраства на национално ниво. Със 
създаването на собствен музикален бенд, фирмата осъществява вертикална интегра-
ция, с което разнообразява своя продукт и намалява разходите си. Продуктът, който 
предлагат до този момент ресторантите, е предимно еднотипен, не достатъчно дифе-
ренциран, вследствие на което сегментите на бизнес единиците се препокриват и раз-
пределението на пазарните дялове не е оптимално. Това се наблюдава особено силно 
на местно ниво в град Бургас, където вече съществуват 5 ресторанта. Корпорацията не 
използва целия си технологичен и човешки капитал, както и всички възможности, 
които й предоставя средата. За краткото време, в което функционират и двата ресто-
ранта – „Ресторант Рубаят ди Маре“ и „Рубаят Каса Вино“ си спечелват значителна 
популярност в град Бургас. Като основен проблем в развитието на ресторантите може 
да се определи липсата на ясно очертани конкурентни стратегии, което довежда и до 
дисбаланс между разходи и приходи, породено от лошо насочване на наличния капа-
цитет по бизнес единиците. 

„Рубаят ди Маре“ не използва оптимално технологичния си капитал, а „Рубаят 
Каза Вино“ – човешкия. „Рубаят ди Маре“ има много високи разходи за реклама, за 
сметка на „Рубаят Каза Вино“.И двата ресторанта не използват напълно възможности-
те, които им предоставя средата. 

Предложение за усъвършенстване на стратегиите на корпоративно ниво. 
Една от основните функции на фирмата е да бъде дистрибутор на продукцията на ви-
нения холдинг. Основният имидж, който е натрупала фирмата е свързан именно с 
продажбата на евтин алкохол. Препоръките, които ще направим за бъдещото развитие 
на корпорацията са в няколко насоки: 1) Да се използва максимално натрупаният до 
този момент имидж; 2) Да се обогати този имидж, като се даде възможност за придо-
биване на допълнителна стойност на купувачите, използвайки и възможностите, пре-
доставени от външната среда; 3) Да се намалят разходите посредством вертикална 
интеграция; 4) Да разшири дейността си на национално и наднационално ниво. 

1) Вече изграденият имидж на фирмата, както и опитът и капацитетът, натру-
пан в областта на организирането на развлекателни програма, е добра база за създава-
не на нови бизнес единици, залагащи на характерна програма, консумация на алко-
холни напитки и предлагащ само студена кухня – нощен клуб, вариете бар и др. По 
този начин, ще се увеличи пазарния дял и ще се навлезе и в друга стратегическа гру-
па, като се увеличи ползата за фирмата от трансфера на дейности и умения.  

2) За да се развива фирмата устойчиво във времето, да покрива голям пазарен 
дял, да не бъде само витрина на винения холдинг е необходимо да диференцира своя 
продукт, т.е. да си спечели репутация и като верига, предлагаща, освен евтин алкохол 
и развлекателни програми, но и качествена кухня. От ПЕСТ анализа изведохме тен-
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денцията за увеличаване на две социални групи – бедни и богати. Всичко това дава 
предпоставка корпорацията да се насочи към реализирането на два продукта – еди-
ният масов и достъпен, другият уникален и висококачествен. Сегмент 1 притежава 
капацитета да бъде насочен към първия продукт,Сегмент 2 има възможността да отго-
вори на втория.  

3) За да постигне намаляване на разходите и на рисковете, както и за да улесни 
координацията на някои от дейностите си, фирмата може да се ориентира към осъ-
ществяване на вертикална интеграция и обогатяване на дейностите си. Подходящи би-
ха били следните действия: 

• Вертикална интеграция назад. Всеизвестна е силната връзка между хубаво-
то вино и хубавата храна, особено млечни и месни деликатеси, чуждестранно произ-
водство. Придобиването на последните се осъществява посредством дистрибутори на 
чуждестранната продукция на нашия пазар.В този случай навременните доставки, ка-
чеството и цената на стоката са несигурни и по-трудно контролирани. Фирмата би 
могла да осъществи вертикална интеграция назад, като сключи договор направо с 
производителя на тази продукция, като по този начин ще избегне или силно ще огра-
ничи горепосочените рискове и ще намали разходите си.  

• Обогатяване на дейността.Не малко перо в бюджета на фирмата са разхо-
дите за реклама, които извършва към външни лица, а в същото време притежава от-
дел, специализиран в осъществяването на рекламната дейност. Няма как да бъдат 
спестени разходите за платени реклами по медии, но могат да бъдат ограничени раз-
ходите за печатни материали (флаери, плакати, визитки, менюта, етикети). Това може 
да се постигне с незначителни инвестиции в техника и с използването наличния чо-
вешки капитал. 

4) С вече натрупания сериозен опит, умения и репутация в ресторантьорския 
сектор, фирмата може да реализира икономии от мащаба посредством географското 
разширяване на веригата на национално ниво. Потенциални нови места, подходящи за 
това са големите градове като Варна, Русе, Велико Търново, където би имало интерес 
към предоставяния от веригата продукт. За да може да се развие веригата на надна-
ционално ниво е необходим сериозен опит, непоклатима организационна структура, 
големи инвестиции, които фирмата на този етап не притежава. Подходящ начин за 
навлизане на чуждестранни пазари е франчайзингът. По този начин фирмата ще полу-
чава облаги, при силно ограничен риск.  

Предложение за усъвършенстване на стратегиите на ниво бизнес единица 
Ресторант „Рубаят ди Маре“. За да осъществи стратегия за разходно лидерство, 
ресторант „Рубаят ди Маре“ трябва да оптимизира своя технологичен капацитет. Това 
обаче не може да се осъществи само посредством основната дейност на ресторанта. 
Заведенията за бързо хранене от веригата показват, че това е вариант за използване на 
наличните мощности и трудов капитал, но първо не достатъчен и второ в наличните 
заведения продукцията се продава на себестойност (поради сключеното споразуме-
ние), т.е. не носят достатъчна финансова облага на ресторанта. Следователно, за да 
бъде ефективно използван наличния капацитет на ресторанта е възможно разширява-
нето на мрежата от заведения за бързо хранене, в която„Рубаят ди Маре“ ще бъде ос-
новно ядро – кухня майка. Друга възможност за натоварване на производствения ка-
пацитет на ресторанта е развитието на т.нар. „онлайн“ търговия – да създаде възмож-
ност за приемане на поръчки „онлайн“ (през „сайта“ на фирмата или чрез създадени 
вече за тази цел интернет страници) и да доставя храна по домове, офиси и др. 

Необходимо е оптимизиране на дейността, свързана със създаването на продук-
та. Менюто да бъде опростено, да позволява бързата логистика (входяща и изходяща) 
на материалния продукт и да позволи понижаване на цената му. Необходимо е огра-
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ничаване на разходите за реклама, за което би спомогнала вече посочената стратегия 
за корпоративна вертикална интеграция напред. Ресторантът е насочен към провежда-
нето на мащабни събития – сватби, концерти, балове и т.н. Следователно подходящо 
стратегическо партньорство би било между ресторанта и фирма за организиране на 
такива дейности. По този начин могат да се съчетаят материалните, технологични, чо-
вешки ресурси на ресторанта и клиентите на „парти“ агенцията.    

Ресторант „Рубаят Каза Вино“ За да осъществи стратегия за диференциация, 
ресторантът трябва да насочи своите усилия към създаване на уникален продукт. Това 
може да се постигне посредством силно диференциране на менюто и обстановката. 
Необходимо е да се предлага изискана  кухня, с висококачествени компоненти, на ви-
сока цена, както и най-скъпите, „бутикови“ изделия на винения холдинг. Трябва да се 
заложи на качеството и квалификацията на персонала и да се осигури майстор готвач, 
с голям опит и квалификация. Необходимо е засилване рекламата на ресторанта, за-
щото на този етап той е най-непопулярния, макар и работещ от най-дълго време. 

Стратегическото управление на фирма, специализирана в развитието на ресто-
ранти (и особено на верига ресторанти) е сложен и непрекъснат процес, изискващ 
постоянно мениджърско участие, системен контрол и значителна гъвкавост. Възмож-
ностите за развитие на нова, енергична, агресивна фирма, действаща в този привлека-
телен отрасъл са много, но за да може фирмата да се възползва от тях е задължително 
условието за системен стратегически подход при управлението й и стабилен менид-
жърски екип, който да го прилага. 
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В т о р а  н а г р а д а  
 

INTEGRATION OF SILENCE – THE CHALENGE  
IN EDUCATION OF DEAF CHILDREN 

 
Katya Peneva Mileva 
Burgas Free University 

 
Abstract: This research is focused on different educational models for children with hearing 
and speaking with aim to find most effective of them. Study prove that most popular 
“integrated education” is ineffective due to lack of basic skill in speaking,  understanding 
by the leaps, writing and  reading. This functional illiteracy puts this children in social 
isolation and blocs their personal and social development. Contrarily – early, specialized 
education focused on development of these basic skills before school age, guarantees 
successful integration of deaf children in common school classes and their abilities to 
continue education and have a appropriate professional development. 
 
Key words: Integrated education of deaf children, integration of pupils with special 
educational needs.   

 
 
Увод 
Преди една година се включих във проект на  БСУ, който целеше да предоста-

вим възможност за онлайн консултиране по психо-социални въпроси на  хора със слу-
хово-речеви дефицити. Още при първите ни срещи с бургаската общност на  хората 
със слухово-речеви дефицити  установихме, че контактът ни с тях е изключително 
затруднен, тъй като  те не могат да говорят, не могат да пишат и не могат да четат. Ва-
риантът за контакт, който те ни предложиха, бе да научим езика на жестовете. Реших 
да приема предизвикателството и да усвоя жестомимичния език. В  последвалите ми 
срещи с хората от тази общност за мен стана пределно ясно, че ключовият момент за 
тяхното личностно развитие и социална адаптация е образованието, което те получа-
ват от най-ранна възраст. Тъй като наблюденията ми красноречиво показваха, че това 
образование е неадекватно и неефективно и то е в основата на самоизолацията на нази 
общност, аз си поставих задачата да разбера защо усиилията за интегрирано образо-
вание на децата със слухово-речеви дефицити  (СРД) в голямата си част се провалят и 
възможен ли е друг – по-ефективен модел на тяхното образование. 

 

                                                            

1 Докладът е отличен и от Студентския съвет на БСУ 
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Цел на настоящата разработка: 
Да изследвам моделите на образование при децата със слухово-речеви дефици-

ти за да установя причините за неефективността на съществуващата система, както  
възможностите за нейното оптимизиране. 

 
Задачите на проучването: 
 

• Да осъществя наблюдения върху реалния образователен процес на деца със 
СРД в гр. Бургас 

• Да изследвам мненията на родители чийто деца са със слухово-речеви дефи-
цити (СРД) 

• Да осъществя анкетно проучване на съучениците на деца със СРД за да раз-
бера дали наистина „интегрираното образование“ води до реална интеграция на де-
цата със СРД. 
 

Методи на изследването: 
• Наблюдения върху реалния процес на обучение на децата със СРД 
• Анкетно проучване на родители и съученици на деца със СРД 
Контингент на проучването са 48 деца със СРД проведено на територията на 

община Бургас 
 
Модели за интеграция на децата със СОП 
 

Най-практикуваните модели в момента у нас за интеграция на деца със слу-
хово-речеви затруднения са три: 

1) В специално училище: Специалните училища в България са три – в София 
Пловдив и Търговище Училищата работят на  интернатен принцип и на разположение 
на децата е слухово-речев рехабилитатор. В тези училища всички деца със слухова 
загуба общуват предимно на жестов език.[2] 

2) В специален клас в общообразователно училище.[2] Съгласно изискванията 
на МОН за да се създаде такъв клас в едно училище трябва да има осем деца със 
слуховоречеви дефицити. Децата се обучават съгласно изискванията  на ДОИ. 

3) Индивидуална интеграция в общообразователно училище [2] – Това е масо-
вият модел на интеграция в който детето със слухово-речеви дефицити постъпва в ма-
совото училище наред с всички останали деца. Детето трябва наравно с останалите 
деца да усвоява учебния материал и да полага писмени изпити като останалите си 
съученици. 

Съгласно изискванията на МОН и наредба NR 3 от 15.04.2003г. системата за 
оценяване на децата със СОП позволява те да бъдат оценявани чрез качествен или 
количествен показател. [3] 

По принципа на качественият показател децата завършват училище с удостове-
рение, но без диплома. 

Количественият показател дава възможност на всички деца със СОП да бъдат 
оценявани по критерият на останалите деца. Още с тази наредба децата се дискрими-
нират като такива, които стават и такива които няма да стане нищо от тях 

Направих анкета с десет чуващи родителя и двадесет нечуващи родителя на де-
ца със слухово-речеви дефицити: 
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В какво училище трябва да учат децата със слуховоречеви дефицити? 
/Анкета с 20  чуващи и 20 нечуващи родителя на деца със СРД/ 
 

 
 

Анализа ми на тази таблица е че хората със СРД са получили своето образова-
ние в специално училище в специален клас и искат същото за своите деца, а родите-
лите без СРД считат, че децата им ще могат да се интегрират в общообрзователното 
училище ако са в масов клас с говорещи и чуващи деца 

В бургаска община има 48 деца със СРД за тяхното ограмотяване се грижат  
само трима слухово-речеви рехабилитатора. Едно дете има възможност да посещава 
само два пъти на седмица своя обучител и два пъти на седмица своя ресурсен учител. 
Това е твърде недостатъчно и по никакъв начин не отговаря на изискванията на зако-
на за интеграция на деца със СОП. 

 
Историята на Иво: 
 

Иво е дете на българската интеграция на децата със СОП в общообразовател-
ните училища. Той както всички останали деца в графата на СОП следва всички 
предписания на МОН и ДОИ. Иво е в седми клас. Има 90% загуба на слуха. Иво е 
здраво и будно и физически добре развито дете със 100% запазен интелект. Иво не 
може да  да чете пише много трудно, не говори. Иво разбира единствено езика на жес-
товете. Иво спортува и мечтае да стане мебелист... 

Защо Иво не може да чете, пише и защо не може да говори? Опитах се да 
погледна в тетрадката на Иво и останах изненадана! В училище в часа по химия 
седмокласникът учи сложни формули, които не може да назове и разбере. При слу-
хово-речевия рехабилитатор момчето учи какво означава думата  бижу и журнал.  

Децата със СРД изпитват затруднения да попълват анкетите ми. Не разбират 
смъсълът им. Те не могат да говорят, ползват единствено жестовата реч като комуни-
кация и частично писмена. 
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Направих анкета между съучениците на децата в общообразователното учи-
лище, които учат с деца със СРД. 

Отношението на съучениците без СРД към децата със СРД 
/анкета на 40 деца без СРД/ 
 

 
 

Децата се колебаят в отговорите си, но по скоро са негативни в преценката си 
за интеграция на децата със СРД. Повече от логично е да приемем, че децата със слу-
хови дефицити пречат на учебния процес и създават проблеми, когато не разбират 
преподавания материал. 

 

 
 

В тази графика ясно виждаме по какъв начин общуват децата, които могат да 
говорят и тези които не могат да чуват. При тези резултати от анкетата трудно можем 
да говорим за социализация на децата със СРД между останалите им връстници, 
които нямат този дефицит. 
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Причини за провала на интегрираното обучение: 
• От изследваните 20 деца със СРД, нито едно не владее на задоволително 

ниво писмения език.  
• Всички ползват  единствено жестомимична комуникация, което е пречка за 

интеграцията в учебния процес  
• Българският жестов език притежава различна структура и граматика спря-

мо българският словесен език. Поради тази причина неумението да се ползва  писмен-
ния български език е непреодолима пречка за общуването с децата без СРД 

• В резултат на това преобладаващата част от децата със СРД завършват  
средното си образоване с качествени оценки и не получават диплома 

Съгласно наредбата NR 1 от 23.01.2009 г. [4] Оценките на децата са по качест-
вени и количествени показатели.Като в качественият показател дава удостоверение за 
пребиваване в училище а количественият показател им дава право на диплома. 

Няма ясно регламентирани разпоредби, които задават начина на оценяване на 
децата със СРД. 

Признавам си, че след всички тези мои изследвания се чувствах безпомощна. 
Как можех да помогна на децата със СРД? 

В едно от поредните ми посещения в клуба на глухите хора се срещнах с едно 
много красиво момиче. Подадох и анкетата и започнах да и обяснявам с жестове 
какво трябва да попълни. Момичето ме погледна учудено и ме попита дали мога да 
говоря. Мога ли да и кажа всичко отново без да ползвам езика на жестовете? 

Бях много изненадана, чувствах се неловко. Все още не подозирах какво се 
случва. Бях почти сигурна, че срещу мен стои човек, който не чува, но вече се коле-
баех. 

 
Историята на Гергана 
 

Момичето, което стоеше срещу мен се казваше Гергана и е на 22 г. Историята и 
е поразителна. Тя загубва напълно слуха си още когато е на две годинки. Родителите 
и не се отчайват. Заедно с детето си заминават за Пловдив. Записват момиченцето си 
в специализирана детска градина за деца със СРД. Гери се учи да говори и да разчита 
словесният език по устните, учи смисъла на думите. Когато е на четери годинки тя 
може да говори и да разбира българската реч благодарение на упорития труд на 
учителите си и майка и, която я подкрепя и помага за обучението и. На четери 
годинки се прибира със семейството си в Бургас и родителите и я записват в детска 
градина с говорещи деца. По късно постъпва в общообразователно училище в масов 
клас. Завършва средното си образование в ТОХ Асен Златаров – Бургас с успех 4:80 и 
диплома за завършено средно образование. Продължава висшето си образование във 
ВХТИ – Асен Златаров специалност компютърни технологии. Отлична студентка, 
владее писмено английски език. Работи. 

Трудно бихме различили Гергана, която не ползва и не знае езика на жестовете. 
Не се чувства различна.  

Майката на Гергана изиграва основна роля в живота на детето си. Тя мотивира 
дъщеря си с любов, нежност и воля. „Огромното желание ме мотивира да стана като 
вас разбираем човек“- ми каза в един разговор Гергана.  

Аз бих добавила, че тя е повече от разбираем човек. Тя е уникална и единстве-
на. Тя е бялата лястовица и пролета на всички деца със СРД, които остават неграмот-
ни поради липсващите индивидуални системи за интеграция на децата с различни 
специални образователни потребности. Гергана е моето откритие и моят отговор на 
въпроса ми. Как да се интегрират децата със СРД в общообразователното училище? 
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Предпоставки за успеха на Гергана: 
• Ранна ( предхождаща), специализирана логопедична помощ, свързана с: 
• Развитие на говор 
• Развитие на способност за разбиране на речта по устните 
• Ранна интеграция в среда на връстници без СРД  (още от първи клас) 
 
Изводи 
 

• Съществуващото  в момента в България интегрирано обучение на децата 
със СРД неефективно 

• Включването на децата със СРД в общия клас без предварителна логопе-
дична подготовка, затруднява учебния процес и води до реалната им изолация, неза-
висимо от усилията на ресурсния учител 

• Ключов елемент в интеграцията на децата със СРД е ранната и предхожда-
ща логопедична подготовка, съчетана с акцент върху работа с текстове по време на 
следващото им обучение 

 
Препоръки 
 

• Създаване на по-добри възможности за най-ранна първична логопедична 
подготовка  

• Подобряване на индивидуалните възможности за развитие на специфични 
таланти 

• Психологично подпомагане на родителите на деца със СРД. 
 
 

Литература: 
 

1. Съева, Светослава.Глухота в семейството, София, 2009 г. 
2. Богданова, Анета. Интегрирано обучение на децата със СОП в масовото училище, 

Хермес 2005 г. 
3. Наредба №3  от 15.04.2003 г. за системата на оценяване 
4. Наредбата NR 1 от 23.01.2009 г за интеграция на деца със СОП 

 
 
 

Научен консултант: 
доц. д-р Румен Бостанджиев 

 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 63

 
БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗАД ГРАНИЦА 

 
Росица Тодорова Димова, Публична администрация, IV курс 

Рената Мирославова Ранчева, Публична администрация, IV курс 
Бургаски свободен университет 

 
В т о р а  н а г р а д а  

 
BULGARIAN COMMUNITIES ABROAD 

 
Rositsa Todorova Dimova, Public administration, 4th course 

Renata Miroslavova Rancheva, Public administration, 4th  course 
Burgas Free University 

 
Abstract: The migration of Bulgarian citizens is especially pressing issue for our society, 
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Никога досега българската нация не е била застрашена от постепенно обезлича-
ване и от изчезване, както днес. Налице е тотално отрицание на редица етапи от мина-
лато и нихилистично отношение към нормите и моралните ценности в обществото. 
Съществена характеристика на нашето общество е обща дълбока криза на ценностна-
та система, липса на вяра в собствените сили и възможности, на увереност за доброто 
бъдеще на държавата. Миграцията на български граждани е особено наболял въпрос 
за обществото ни, поради значителния мигрантски поток, който напусна и продължа-
ва да напуска страната ни в последните 20 години. Темата за българските общности 
зад граница е особено актуална днес.  

 
Българските общности зад граница възникват в резултат на естествено или на-

силствено развитие на обществените отношения. Такива са разместване на население 
при промяна на условията за живот, при войни, при обща вътрешна нестабилност, 
бежански потоци, преместване на части от населението към Родината или към държа-
ва с близък език, религия, култура, обичаи, нрави и т.н. Социално-икономическите 
причини и стремежът към по-добър живот водят до редица емиграции. От друга глед-
на точка почти винаги, като изключим годините след 1989 г., е имало определен брой 
политическа емиграция, която също заема самостоятелно, особено място сред българ-
ските общности зад граница. Не бива да се изключва и определен, макар и не голям 
кръг от хора, които напускат България и тръгват да опознаят света. Други по чисто 
авантюристични причини решават просто да напуснат България и да поживеят дру-
гаде. На всички е известна максимата, че няма нищо по-трайно от временното. Тази 
категория лица също са част от българските общности зад граница, тъй като остават 
продължително време или за цял живот в чужда държава. 
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Важно е, също така, да се обърне внимание и на връзката, и различията между 
понятията “българско гражданство” и “български произход”: проф. д-р Тодор 
Тодоров приема, че Конституцията ясно разграничава  две понятия – “лице от българ-
ски произход” (българин) и “български гражданин”. Според него “българинът” е ли-
це, което по своя произход (от майката или от бащата) е с българска кръв. Българинът 
не е задължително български гражданин. Понятието българин е етническо, а не юри-
дическо. Понятието “български гражданин” е юридическо по своето съдържание. 
Български граждани (включително по рождение) могато да бъдат не само българи, 
но и лица с друга етническа принадлежност – турци, арменци, китайци и т.н. Към 
2009 г. като събирателни понятия за обозначаване на българските общности зад гра-
ница се използват понятията: задгранични българи, сънародници зад граница, българи 
извън България, българите в чужбина, диаспора, българска диаспора, български 
общности зад граница и т.н. 

 
Ситуацията в България е на пръв поглед обичайна, но същевременно особена, 

специфична и противоречива. Факт е наличието на демографски срив и на бум в раж-
даемостта на ромите, значителна част от които не работят. От една страна все по-го-
лям брой висикоквалифицирани млади хора емигрират главно по икономически при-
чини в търсене на по-добри условия за работа и живот. В края на XX век настъпиха 
значителни промени в броя на българското население и в етнокултурния му състав, 
както и в имигрантските и бежански потоци към България и от България. В резултат 
на отрицателния естествен и миграционен прираст населението непрекъснато 
намалява. От 8 987 000 души в края на 1988 г. на 7 928 901 към 2001 г. и на 7 364 570 
към 2011 г. Тези данни сочат ясно изразена демографска криза. В периода между 
двете преброявания 2001-2011 г. населението на страната намалява с 564 331 души 
при средногодишен темп на намаление 0.7%. Две трети от намалението на население-
то (68.9%) се дължи на отрицателния естествен прираст  (повече починали от родени 
лица),  а една трета (31.1%) –  на външната миграция, която се оценява на 175 244 
души.  

 
Друга статистика е, че България е определена сред страните в света с най-

бързо намаляващо население. Една от основните причини за спада на населението е 
интензивната емиграция – изтичане на хора за дълъг период от страната. Според въз-
приетата от Националния статистически институт (НСИ) методология на ООН и 
Международната организация по миграция (МОМ) за емигранти се определят хората, 
които напускат страната за период повече от една година. По данни от провежданото 
извадково наблюдение от НСИ за 2010 г. на пътникопотока през границите на страна-
та се установява, че за близо 59% от емигрантите напускането на страната е свързано 
с постоянна работа, за 20% – с продължаване на образованието, и за 13% причината е 
брак, преселване или други.  

 
Тежките демографски последици произтичат от това, че раждаемостта нама-

лява, тъй като емигрират предимно хора в млади репродуктивни възрасти, в 
следствие на което населението на страната застарява, което на свой ред натоварва 
пенсионния и здравния бюджет. След 1990 г. в България се установява трайна тенден-
ция на спад на раждаемостта. През 1997 г. се отчита най-ниското ниво в историята на 
България. Тенденция на леко покачване на раждаемостта се забелязва 2004-2009 г. 
След 2009 г. отново се наблюдава спад в раждаемостта. Тревожна е и статистиката на 
раждаемостта по етническа принадлежност. Докато при българите брутния коефи-
циент за раждаемост е 6.9‰, то при ромите е 26.7‰, т.е. три пъти повече 
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(Източник: НСИ – непубл. данни от преброяване 2001). Брутния коефициент на 
раждаемост показва броя на живородените деца на 1000 души от населението. 
Изчислява се като отношение на броя на живородените деца през годината и 
средногодишния брой на населението през същата година. Изчислява се в промили. 

 
Важно е да се откроят причините, които пораждат емиграцията. Основни при-

чини са политически, социално-икономически, конфесионални, етнически (ентически 
прочиствания), военни конфликти. В съвременния свят доминиращи са икономичес-
ките причини. За това е необходимо да се обърне внимание на международната ико-
номическа миграция. Тя има собствена типологизация: 

-   от гледна точка на обхвата: вътрешна и външна 
-   от гледна точка на правния статут: легална и нелегална 
-  от гледна точка на образователния ценз: “изтичане на мозъци”, висококвали-
фицирана, средноквалифицирана и нискоквалифицирана миграция 

-  от гледна точка на целта: постоянна (с цел окончателно преместване в стра-
ната бенифициент), временна (гастарбайтери), сезонна (трудов туризъм). 

 
В тази връзка какви могат да бъдат икономическите последствия за стра-

ната-донор (в случая България) и страната-бенефициент (в случая приемащата 
държава)? 

 
За България: съществена загуба на вложен капитал за обучение и повишаване 

на квалификацията на емигриралата работна сила. Загубите за България се изчисляват 
на около 40 млрд долара; намаляване на интелектуалния потенциал на нацията, чрез 
“износ на мозъци” и висококвалифицирана работна сила; влошаване на демограф-
ската ситуация (за България придобива катастрофални измерения); дебалансиране на 
националния трудов пазар, особено на местните. Положителен ефект (за България) от 
емиграцията е, че постъпват сериозни финансови средства за страната чрез паричните 
преводи на емигрантите – „България печели повече от износа на хора, отколкото от 
износа на стоки” (в-к Капитал). Емиграцията води до намаляване на натиска на паза-
ра на труда в изпращата страна, като снижава равнището на безработица и така нама-
лява тежестта на социалните плащания. 

 
За бенефициентите: реципрочни икономии на националния капитал за обуче-

ние и преквалификация; увеличаване на трудовите ресурси в трудоспособна възраст; 
покриване дефицитите от иновативна, високо, средно и нискоквалифицирана работна 
сила. За страната-бенефициент съществуват и негативни аспекти. Такива могат да 
бъдат: влошаване на социалната хармония в обществото; отнемане на работни места; 
трудности с интеграцията на имигрантите; натоварване на социалната и осигурителна 
системи и др. 

 
Както споменахме, основните причини за емиграцията са икономически, но 

много хора напускат страната и защото чувстват липса на перспектива в България. 
Най-качествено образованите наши сънародници предпочитат да се реализират навън. 
Примери: 

-  България губи поне по 500 лекари годишно: “Това са млади лекари, все още 
не са специализирали и търсещи по-добра реализация навън” – www.segabg.com 

- Младите напускат страната, заплатите са ни ниски: “Младите напускат 
държавата, защото твърдят, че тук нямат реализация и заплащането е ниско” – 
www.balkanmedia.bg 
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- Анастасия Мозер: Магистралите помагат на младите да напуснат България 
по-бързо: “Магистралите помагат на младите по-бързо да напуснат родината.” – 
www.novanews.bg 

Български емигрантски общности се намират в около 70 страни на земното 
кълбо. Броят на българските граждани в чужбина възлиза на 2 036 092 души. 
(Данните са за 2011 г. по преценка на българските дипломатически представителства. 
Те са получени от МВнР по ЗДОИ. За българите в Ливан няма съобщени данни). 
Турция – 500000, Гърция – 300000, САЩ – 300000, Испания –  250000, Великобрита-
ния – 100000, Италия – 100000, Германия – 74869, Канада – 70000, БЮРМ – 50000, 
Кипър  – 35000, Русия –  32265, Франция  – 30000, Молдова – 20000, ЮАР – 20000, 
Белгия – 18000, Австралия  – 15000, Португалия – 15000, Сърбия – 15000, Полша  – 
14000, Нидерландия – 12340, Австрия – 12000, Израел – 7500, Швейцария – 4500, 
Дания – 4200, Швеция – 4000, ОАЕ – 3500, Чехия – 3206, Ирландия – 3000, Унгария – 
2800, Аржентина – 2500, Румъния – 2000, Норвегия – 1800, Словакия – 1800, 
Словения – 1500, Сирия – 1200, Йордания – 1000, Палестинска автономия – 1000, 
Финландия – 1000, Люксембург – 800, Кувейт – 700, Мексико – 500, Украйна – 420, 
Япония – 350, Мароко – 312, Хърватия – 300, Бразилия – 277, Китай – 256, Египет – 
250, Нигерия – 250, Индонезия – 235, Алжир – 200, Тунис – 200, Чили – 200, Индия – 
104, Беларус – 100, Косово – 100, Република Корея – 100, Куба – 65, Йемен – 60, 
Азербайджан – 50, Виетнам – 50, Босна и Херцеговина – 44, Армения – 30, Албания – 
26, Грузия – 25, Черна гора – 25, Иран – 20, Казахстан – 20, Етиопия – 16, Пакистан – 
11, Узбекистан – 8, Монголия – 6, Афганистан – 2. (Уточнение: От юридическа 
гледна точка термините “българин” и “български гражданин” имат различен сми-
съл, тъй като българи могат да бъдат и чуждестранни граждани с български про-
изход и национално съзнание. Същевременно, български граждани могат да бъдат 
лица с небългарска етническа принадлежност). 

 
Необходимо е да се внесе уточнение, че тази статистика не отразява точния 

брой на българските общности зад граница. Проблемът е, че нито една държавна ин-
ституция не води на отчет колко точно са българите по света, в това число и 
Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). Поради тази причина считаме, 
че е необходимо да обърнем внимание и на това каква дейност всъщност извършва 
Държавната агенция за българите в чужбина. Най-общо дейностите на Агенцията 
могат да се разделят на три по-големи групи. Първата група са дейностите по съхра-
няване на българската духовна и културна идентичност на българите извън Република 
България и свързаното с него съхраняване на българското етнокултурно пространство 
сред нашите общности зад граница. Втората са дейности по подпомагане на образова-
телния процес сред българите и българските общности зад граница. Третият вид дей-
ност е административна, т.е. издаване на удостоверения за български произход, съоб-
разно разпоредбите на чл.15 от Закона за българското гражданство. 

 
Мнението на председателя на ДАБЧ Росен Иванов е, че българите зад граница 

заслужават да имат министерство и то да провежда държавната политика спрямо тях. 
Според данните на структурата, които са събирани по различни канали, извън преде-
лите на България живеят около 3 млн. българи. Според нас, това е сериозна бройка. 
Абсолютно никой от нас няма ясна представа за това какъв е реалния брой на нашите 
сънародници по света, тъй като данните са противоречиви. Докато Росен Иванов виж-
да достатъчно мотиви за създаването на министерство на българите зад граница, 
Любомир Гаврилов, който живее във Франция, е на мнение, че ДАБЧ трябва да бъде 
закрита. Според него Агенцията не прави нищо. Харчи по 1 млн. лв. годишно, вместо 
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тези пари да идат за деца и хора, изпаднали в нужда. Колкото и пъти да му е потряб-
вал някакъв документ, те не могат да го осигурят. Друго виждане на Гаврилов е създа-
ването на 32-ри избирателен район на българите от чужбина. Така, според него, хора-
та извън България ще знаят ясно кой точно ги представлява. Ние не подкрепяме тази 
негова идея. Смятаме, че по-добрия вариант е създаването на Министерство на бъл-
гарските общности зад граница, което да изземе изцяло функциите на сега съществу-
ващата ДАБЧ. Това министерство трябва да има по-широки правомощия в провежда-
нето на държавната политика спрямо тях.  

 
Интересен факт, свързан с българските общности зад граница е, че съществува 

изследване на потенциалната българска емиграция, 2011 г.: Променят ли се предпо-
читаните дестинации? 

 
2007 2011 

Испания Англия 
Гърция Германия 
Германия Испания 
Англия Гърция 
САЩ САЩ 
Турция Франция 
Италия Италия 
Франция Кипър 
Кипър Холандия 
Белгия Швейцария 

Източник: В. Минчев, ИИИ-БАН, УНСС 
 
Изводите от това изследване са, че след приемането на България в ЕС жела-

нието на хората за преселване в чужбина е нараснало повече от три пъти, най-вече 
заради ниските доходи и незадоволителния стандарт на живот. Докато преди 2007 г. 
повечето хора са напускали поради семейни причини и желание за професионална 
реализация, то четири години след като България стана член на европейската 
общност, икономическите причини са водещия фактор за това решение. Изследването 
регистрира над 650 хил. сезонни емигранти, които са близо 15 процента от трудоспо-
собното население у нас. 

 
Причината за това явление е една от четирите свободи на европейските гражда-

ни – свободното движение на работна сила. Тя включва правото на движение и 
пребиваване на работниците, правото на влизане и пребиваване на членовете на тех-
ните семейства и правото на работа в друга държава-членка на Европейския съюз. 
Тези права, обаче, са съчетани с ограничения, засягащи някои от новите държави-
членки, каквато в случая е и България. 

 
По време на преходен период с продължителност до седем години след 

присъединяването на нова държава-членка към ЕС, могат да бъдат прилагани опреде-
лени условия, които ограничават свободното движение на работници от, до и между 
тези държави-членки. Тези ограничения се отнасят само до свободата на движение, 
свързана с наемането на работа, и могат да бъдат различни за отделните държави-
членки. 
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Сега ще ви дадем пример с Великобритания, какви документи се изискват при 
пътуване и какъв е визовият режим, също така какви преходни мерки се прилагат до 
отварянето на пазара на труда. 

 
Документи за пътуване и визов режим: Българските граждани могат да 

пътуват до Обединеното кралство с лична карта и/или паспорт. По изключение може 
да се влезе във Великобритания и с временен паспорт, издаден от българско диплома-
тическо представителство в чужбина. На 1 януари 2007 година гражданите на 
Република България стават граждани на Европейския съюз и като такива притежават 
правото на пребиваване на територията на друга държава-членка, в това число и във 
Великобритания за срок до 90 дни, без никакви условия или формалности, освен 
изискването да притежават валидна карта за самоличност или паспорт. Тези разпоред-
би важат и за членовете на семейството, които не са граждани на държава-членка, 
придружаващи или присъединяващи се към гражданина на съюза и които притежават 
валиден паспорт и карта за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС. 
Тези от тях, които не притежават такава карта, следва да удостоверят по съответен на-
чин, че са членове на семейство на гражданин на ЕС, след което получават безплатна 
виза. Българските граждани имат право на пребиваване без формалности в Обедине-
ното Кралство през първите три месеца от престоя си. Те могат да останат законно 
пребиваващи в Обединеното кралство и след тези три месеца, при условие че са наети 
на трудов договор, или са самонаети лица, или упражняват договорно право на сту-
дент, или са лица, които могат да докажат, че се самоиздържат. 

 
Работа в Обединеното кралство: В Обединеното Кралство все още действат 

ограничения за достъп до пазара на труда на българи. За да работи български гражда-
нин в Обединеното Кралство,  е необходимо да се получи разрешение за работа преди 
началото на наемането, като искането за разрешение се подава от съответния работо-
дател. След получаване на разрешението за работа (letter of approval), съответният ра-
ботник /служител/ трябва да кандидатства за карта за достъп. Не се изисква разреше-
ние за работа по схемата за сезонна селскостопанска заетост /SAWS/, по която лицен-
зирани английски оператори наемат български и румънски граждани съгласно годиш-
но утвърждавана квота. В този случай съответният оператор издава на работниците 
SAWS карта за достъп. Нискоквалифицирани работници могат да се възползват от 
секторната схема в преработвателната промишленост на храни. Разрешенията се изда-
ват за конкретно работно място при преработка на риба, месо, гъби. Български ра-
ботници с висока квалификация и опит могат да ползват Програмата за висококвали-
фицирани емигранти, която действа на точков принцип. Български студенти, които 
учат в Обединеното кралство могат да работят до 20 часа седмично по време на учеб-
ната година и на пълен работен ден по време на ваканциите. В тези случаи те не се 
нуждаят от разрешение за работа, но преди започване на работа трябва да кандидат-
стват за жълт регистрационeн сертификат. Самонаетите могат да работят в Обедине-
ното кралство след регистрация в Кралската агенция за приходите и митата (HM 
Revenue & Customs). Ако работите легално без прекъсване в продължение на 1 годи-
на, ще придобиете право на свободен достъп до пазара на труда, т.е повече няма да ви 
е необходимо разрешение за работа (с изключение на самонаетите лица). 

 
Българските граждани във Великобритания през последните години са били 

между 70 и 80 000 души. В настоящия момент, по неофициални данни в Обединеното 
Кралство пребивават между 100 000 и  150 000 български граждани или лица от 
български произход с двойно гражданство. След приемането на България в ЕС 
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увеличаването на пребиваващите в страната български граждани се дължи до голяма 
степен на притока на студенти – в резултат на значително намалените финансови 
разходи за обучение. Има известно увеличение, основно на ниско квалифицирана 
работна ръка, в сферата на строителството и услугите.  

Българската общност във Великобритания е относително добре самоорганизи-
рана. Съществуват много български обществени организации, които водят организа-
ционен живот. Някои от тях са Българският сити клуб, Българската църковно-култур-
на община “Св. Иван Рилски”, Асоциацията на българските здравни работници във 
Великобритания, Училище “Боянъ Мага”, Българско школо “Васил Левски”, Българ-
ско училище “Букваран”, Българско училище към посолството в Лондон, Българско 
училище в гр. Арма, БГ детски клуб “ПАТИЛАНЦИ”, Вестник на българските 
студенти в UK (www.bgstudent.co.uk), Български хор, Вестник БГ БЕН и др. В редица 
университети има изградени български студентски дружества (общества). Посочените 
организации дават въжможност на българите да запазят своята българска идентичност 
и самосъзнание.  

 
Всеки има своите си причини да стане емигрант. Да оставиш къщата, в която си 

роден, приятелите си, работата си и близките си и да стегнеш куфара за чужбина не е 
за всеки. Днес много млади хора напускат родния край и се отправят към неизвестно-
то. Водени от мисълта за по-добър живот и от желанието за повече пари. Всеки има 
право на личен избор, всеки от нас е индивидуална личност, която може и трябва да 
отстоява позицията си. И много от вече взелите дипломата в ръка се изправят пред 
куп въпроси и дилеми: Заслужава ли си наистина да останеш в България? Каква е 
цената, която плащаш? А каква е цената, ако заминеш? Отговорите са вътре във вас. 
Вие сте тези, които решавате. 

 
Според нас, докато има българи зад граница, България трябва да осмисля своя-

та политика и да я провежда активно и целенасочено, тъй като българската диаспора е 
част от нашата страна, част от хората на България. 
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Abstract: ”War of Dots” is a free game, in which the main idea is to connect your dots and 
circle the dots of your opponent. The player who circled the most dots of his opponent wins 
the game. “War of Dots”is released with the help of Visual Studio C# .NET4 and Graph 
Theory. 
 

Keywords: War of Dots, Logical Games, Visual Studio C#, .NET4, Graph Theory. 

 
 

Въведение 
 
Всеки от нас понякога се чувства много изтощен от ежедневният стрес, в който 

ни разполага заобграждащият ни свят. С широкото навлизане на компютърните сис-
теми вече е възможно да релаксираме умът и да тренираме логиката си едновременно. 

 
Логическата игра на точки – „War of Dots“, има за цел да подобри концент-

рацията, логическото мислене и да развие начина на мислене на играчите. Интерес-
ното е, че ще може да се играе срещу компютъра или онлайн срещу противник. Тя е 
разработена с помощта на Visual Studio C#. NET4 и WindowsForms. 

 
В интернет пространството до момента не е налична разработка на тази игра 

или близък вариант на нея, което зароди идеята да се създаде платформа, на която да 
може ентусиазирани хора от цял свят да имат възможност да играят интригуващата 
игра.  

 
Изключително опростеният вид позволява на потребителя много лесно да се 

ориентира в играта. Тя на практика представлява един празен кариран лист, A4 фор-
мат, в който трябва да поставите точки, съответно сини или червени в зависимост от 
играча върху пресечна място на която и да е от линиите. 

 
 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 71

 
 
Какво е War of Dots – това е интерактивна игра за един или двама играчи, къ-

дето главната единица на играта е точката. Целта на играта е да се победи противни-
ка, който може да бъде както други играчи, така и компютър. За да стане това е нужно 
правилно и стратегически да се поставят точките, така че да образуват верига съобра-
зена с правилата на играта. Този играч (компютър), който е заобградил повече точки 
на противника  е този, който ще спечели играта. Играта представлява в един аспект 
реално бойно поле, където войниците представляват точки и за да победиш войниците 
на противника трябва да ги заобградиш, за да не може да избяга. 

 
Употреба 
Играта започва от прозорец с главно меню, от което потребителят може да 

избере желаният начин на игра, да направи регистрация, да промени своя профил и да 
разбере за правилата на играта. 

Още от първия си екран е явно изразен опростеният, лесен и удобен дизайн на 
играта. Пряко е показано какви са опциите. Има пряк достъп до правилата ипоясне-
ниято на играта от бутонAbout. Там са поместени всички правила на играта и описа-
нието и начина на игра. Те са също достъпни и от менютата по време на игра. 

Главният прозорец за игра представлява кариран лист, върху който се играе и 
чертаят точките. Тук е налично кратко мею за бърз достъп до останалите функции на 
играта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1 Фигура 2 
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Фигура 3 

Освен полагането на точка върху екрана, играчът трябва да има възможност да 
чертае линии между своите точки. За 
тази цел, при наличие на заобграждаща 
фигура, играчът може да натисне бутонът 
„Draw Line” от менюто с преки пътища, 
което му позволява поточково да свърже 
своите точки и да заобгради точките на 
противника, като чертането на линии 
спазва правилата на играта. 

Както бе споменато, проектът не 
се състои единствено от игра срещу 
компютър. Играта позволява играенето 
срещу други хора. За да може да се играе 
в режим multiplayer е нужно това да се 
избере от главното меню. След като се 
избере правилният режим, програмата 
препраща потребителя към прозорец за 
вход в системата, чрез потребителско 
име и парола. В случай, че потребителят 
няма регистрация, има възможност 
директно от играта да си създаде регистрация. При случай, че потребителят е 
забравил паролата си е изградена система за възобновяване на паролата.  

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4 Фигура 5 
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След успешно влизане в системата потреби-
телят е изправен пред прозорец, в който може сам 
да посочи адрес за връзка със друг играч или може 
да използва системата за налични сървъри и да ви-
ди всичките сървъри, които очакват втори играч от 
интернет, откъдето може да играе със случайни хо-
ра от света. 

 

В прозореца за връзка, за да може играчът да 
се свърже с друг има 3 варианта: 

- В първия той може да изпрати своят 
адрес до играчът с който иска да играе и трябва да 
натисне бутонът Host когато вторият играч е готов 
със въвеждането на адреса във полето за връзка, 
като след натискането на бутонът Host има изчак-
ващ перод на очакване на връзка от 10 секунди. 

- Вторият случай е когато първият играч 
има изпратен адрес на вторият и той трябва да го 
въведе в полето за свързване и натисне бутона 
„Connect”, като преди това първият играч трябва да 
е да Host. 

- Третият е в режим на “Serverlist”, където 
играчът има възможност да се включи в игра със 
произволни противници от цял свят.  Като в този ре-
жим, може както да се включи в текуща игра, така и 
може да създаде игра и да очаква други да влязат в 
създадената от него стая. 

  

При избран сървър, към който да се включим се появава полето за игра, както и 
отделен прозорец, в който са изобразени двамата играчи в стаята, както и система за 
чат, и бутони регулиращи играта.Бутоните представляват различни правила от играта 
като откупуване на точка, връщане на ход и предаване. 

Фигура 6 

Фигура 7 
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Основна логическа работа на приложението 

 Едно от първите препятствия в напра-
вата на играта бе алгоритъмът за намиране на 
правилните координати, който се изпълнява, 
когато даден играч поставя точка като натиска 
ляв бутон от мишката върху полето за игра. 
Тъй като играчът не може да бъде абсолютно 
точен при натискането на бутона е създаден 
закръглящ алгоритъм на координатите взети 
от мишката. 

 За намирането на правилните коорди-
нати, така че точките да се поставят само и 
единствено на пресечно място на две линии от 

мрежата е нужно да се използва закръглящ алгоритъм, така че изведените координати 
от него да съвпадат със координатите на линиите спрямо X и спрямо Y. Формулата за 
това се извежда по следният начин:  

X = M.X( M.X * mod(space_x) )   
 

Y = M.Y( M.Y * mod(space_y)) 

Като М.Х и М.Y са съответно входните координати на показалеца на мишката 
върху прозореца на играта на екрана. 

За всеки от двата играча на играта се заделя списък “PlayerDots” от тип 
“PlayerPoints”, като “PlayerPoints” от своя страна представлява списък от тип 
“PlayerPoint”.  

Основната единици в играта e точката, т.е. “PlayerPoint”. Тя е изградена от 
четири „свойства“ и някои предефинирани оператори. Свойствата са предимно за 
съхранение на два вида координати на една точка. Единият тип запазва координатите 
в брой линии – отстъп от ляво-горе, докато другият тип е по брой пиксели – отстъп от 
горен ляв ъгъл. Към тези свойства се пази информация дали дадената точка е използ-
вана за начертаването на линия, дали й е позволено да бъде използвана за начертава-
нето на линията, както и дали точката е заобградена от противника. Следващата гра-
дивна част от играта е “PlayerPoints”. Тя представлява динамичен списък от точки, 
който дефакто изобразява подматрица от матрицата от точки на екрана. В него се 
съхраняват най-малката и най-голямата точкa спрямо екрана. Всеки такъв списък съ-
държа матрица на съседство от точките в него, специализирани функции (методи) към 
програмата свързани с Графи като изграждане на покриващо дърво в дълбочина и 
фунцкии за търсенето на цикли в матрицата на съседство спрямо покриващото дърво 
от дадена точка от списъка. „PlayerDots” структурата е главната конструкция от дан-
ни за играч, където се съдържат всичкиподматрици от точки на дадения играч. Има 
специализирана функция за добавяне на нова точка, който определя дали ще се създа-
ва нова подматрица, ще се съединяват матрици или ще се добави към една подмат-
рица. Други такива функции са помощни, подпомагащи изпълнението на добавяне на 
точка към колекцията, както и булево свойство дали тази колекция има цикъл (заоб-
граждаща фигура), във която и да е от всичките подматрици от точки. 
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Програмата  е разделена на тези три унаследяващи един друг класове с цел оп-
тимизация по скорост в изчислението и определянето на графовите структури. Тъй 
като имаме матрица 40*28 брой елементи (точки) в прозореца, за изграждането и об-
работката на матрицата на съседство би било прекалено бавно и трудно за един обик-
новен компютър, защото тази матрица ще е с размери 1120*1120. Което означава, че 
за обхождането й ще отнеме прекалено много итерации. С тази задача играта се спра-
вя като разделим областите на играене на малки матрици, към които добавяме точки и 
преизчисляваме по малки матрици на съседство, с помощта, на които търсим фунда-
ментални цикли (т.е. заобграждащи фигури), с помощта, на които може да интерпре-
тираме законите на играта, така че компютърът да ги разбира и изпълнява. 

 

 

 

Фигура 10 
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Финансов аспект на проекта 
 

Погледнато във финансова гледна точка, играта има потенциал да бъде използ-
вана за финансови приходи, като бъде публикувана във портали за продажба на игри - 
Steam. Тези портали генерират не малко финансови приходи и голям трафик на потре-
бители. За да може да бъде публикувана в техният портал е нужна интеграция на тях-
на система към играта. Но в случай, че не се търси финансови приходи от играта ви-
наги може да бъде интегрирана в системата им като безплатна игра, с цел популяриза-
ция. Ако се следва тази насока също така е предвидено играта да бъде представена 
пред други системи за връзка на потребители от игровият сектор, като Game-ranger и 
G-arena.  

 
Бъдеще на проекта: 
 

Предвидено е в проекта, играта да бъде разработена също така и за мобилните 
операционни системи – Windows Phone и Android, където ще може двама играчи да 
играят на един телефон или с помощта на безжична връзка Bluetooth, или да играят 
Multiplayer всеки от своят телефон. Идеята е да може играта да бъде максимално 
достъпна до всеки потребител желаещ да играе. В допълнение, при налична интернет 
връзка ще има възможност да се играе между телефон и компютър. Една друга идея е 
да се реализира приложението така че да може повече от двама играчи да могат да 
играят едновременно. 

 
Изисквания: 
 

За да може да използвате играта за игра през интернет (multiplayer) ще е нужно 
да се направи регистрация и съответно да се изгради потребителски профил. Това 
дава достъп до списъкът с наличните сървъри, които са създадени от други играчи във 
мрежата и съответно ще може да играете с хора по света. Нерегистрираните потреби-
тели ще имат на разположение единствено на игра на multiplayer в офлайн режим на 
същият компютър или игра срещу компютър. 

 
За да може да се играе играта не е нужно нищо повече от:  

- Microsoft Framework .NET 4.0 
- Windows Vista SP2 (x86 and x64) 
- Windows 7 SP1 (x86 and x64) 
- Windows 8 SP1 (x64 and x86) 
- 800 MHz процесор 
- 256 MB RAM – оперативна памет 
- 1 MB налично дисково пространство  
- Интернет връзка за Multiplayer игра 

Правила: 
• На всеки ход, дадения играч трябва да направи точка в пресечница на ли-

ниите. 
• Дадената точка трябва да бъде свободна, затова не може да бъде върху дру-

га точка и не може да бъде част от заобградена територия. 
• Може да се заобграждат вече заобградени територии от противника. 
• Може да се създават територии от всякакъв размер като се свържат точки 

във верига, която може да бъде свързана от прави или диагонални линии с 
единица разстояние. 
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• Ако няма пречки във веригата (напр. противникови линии или точки) може 
да се начертаят линии за свързването на точки със съответният цвят, като  
пространството вътре в територията става територия на даденият играч. 

• Линия не може да се направи, докато точките не са в състояние да образу-
ват територия. 

• Играта приключва, когато един участник се откаже, или ако свободните 
пространства на полето са заети, т.е. няма място за слагането на повече точ-
ки. 

• Печели този участник, който е заобградил повече точки на противника, или 
съответно равна игра при равен брой заобградени точки. 

• Територията на дадения играч не се брои, ако тя е вътрешна в територията 
на противника. 

• Едно добавено правило извън оригиналните правила на играта е откупува-
нето на сложена точка. Това представлява единият от участниците в играта 
да направи споразумение за размяна на точки помежду си. Също така има 
добавена опция за връщане на ход назад, където и двата играча трябва да се 
съгласят на това, за да може да бъде осъществено. 

 

 
Докладът е с подкрепата на Armed Forces Communications and Electronics 

Association (AFCEA - International) http://www.afcea.org/ 
 

 

Научен консултант:  
проф. д-р Даниела Орозова 
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ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – МЯСТО И РОЛЯ  

В ЖИВОТА НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО 
 

Никола Илийчев Илиев, Кирил Иванов Бъчваров 
Ергин Севгин Азис 

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов 
 

В т о р а  н а г р а д а  
 
 

Резюме: Терминът „Емоционална Интелигентност“, станал известен през 90-те 
години на миналия век, днес е синоним на алтернативен начин на мислене и действие. 
В търсене на отговора какво точно представлява тя, можем да открием че това е 
модерния еквивалент на знанието и образованието от миналото. Тя ни дава способ-
ността да разбираме по-добре себе си и околните. Прави ни господари на собстве-
ния си разум. 
 
Ключови думи: Емоционална Интелигентност, EQ, алтернативно образование, 
себе-опознаване, емпатия. 

 
 

Спомената за пръв път в научните трудове на Дарвин [1], емоционалната инте-
лигентност е относително нова област в психологията. Тя се занимава със способност-
та на всеки от нас да разбира, оценява и контролира, както своите емоции, така и тези 
на околните. Идеята за емоционалната интелигентност се популяризира през първото 
десетилетие на 20-ти век, в противовес на разпространеното традиционно разбиране 
за интелигентността. Традиционната интелигентност е способността на човека да съз-
дава, обработва и възприема информация, или казано с други думи, да мисли и да за-
помня. 

В търсенето на отговор на това какво е емоционална интелигентност, човек не-
минуемо се натъква на два отговора [2]. Първият идва от изследвания над човешкото 
поведение и по-конкретно откритието, че част от човешкия разум функционира раз-
лично. Тази част, наричана от учените емоционален разум, е по-първична и по-прими-
тивна. В еволюцията на човешкия индивид, тя се появява по-рано от т. нар. аналити-
чен разум. Вторият отговор на въпроса, какво е емоционална интелигентност, можем 
да се потърси в същността на човека. Той е преди всичко социален индивид и като 
такъв умее да вирее най-добре сред себеподобни. За да е налице това обаче, човек се 
нуждае от набор от умения за това как най-добре да се приспособи към социалната 
среда. Този набор от умения може да бъде намерен в емоционалната интелигентност. 

Придобивайки способностите, обвързани с емоционалната интелигентност, чо-
век може да установи и подобри отношението към себе си, отношението към околни-
те. Той може да отговори на въпросите до колко е наясно със своята мотивация, до 
колко добре се справя с притесненията си, изпитва ли емпатия, до колко е социално 
способен всъщност. Съпоставена с традиционната интелигентност, измервана с IQ, 
емоционалната интелигентност може да бъде измерена с EQ [3] (Emotionality Quotient – 
                                                            

1 Bar-On, R. The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI), 2006, 13-25 
2 Pjah.Emotional Intelligence (EQ) and its impact on leadership and performance. 2010. 
3 Pjah.Emotional Intelligence (EQ) and its impact on leadership and performance. 2010. 
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Коефициент на Емоционалност). Но за разлика от показателя IQ, който се изменя в 
едно направление, EQ е многомерен измерител. Тоест това е профил, показващ до 
колко човек е развил различни свои качества и умения, до колко дълбоко е навлязъл в 
самосъзнанието си, до колко е силен в това да управлява чувствата си. В този смисъл 
всеки човек има свой собствен профил – свои силни и слаби страни.  

Но кои са тези умения? Кои са способностите, чието развитие определя емо-
ционалната интелигентност? Тези умения могат да бъдат много и най-различни. Едно 
от водещите имена в „Ню Йорк Таймс”, преподавателят в Харвард – д-р Даниъл 
Голман оспорва идеята какво всъщност представлява интелигентността в книгата си 
„Емоционална интелигентност”. Голман твърди, че всеобщия възглед за разума е 
твърде тесен и пренебрегва важен набор от умения, които са от изключителна важ-
ност за успехите в живота. Той разделя [4] тези умения в пет основни групи: 

• В първата група той поставя самоосъзнаването и уменията, свързани с 
него. Те могат да бъдат възприемането на изпитваните чувства; използването им като 
пътеводител; доверие в интуицията и вслушване в чувствата и емоциите, съответно 
тяхното потискане, когато разума подсказва друго. 

• В следващата група след осъзнаването, е управлението на чувствата и 
емоциите. Това включва контролиране подаването на стрес, избухването и непремере-
ните думи и жестове, за които после всеки съжалява; хладнокръвно понасяне на ло-
шите новини; 

• Третата група е отредена на мотивацията и преследването на целите, въп-
реки всички пречки. Напълно вярно е, че нищо в живота не протича идеално и винаги 
могат да се появят затруднения. Но тук мотивацията намира своето различно прило-
жение. Тя трябва да бъде съчетана от искреност и алтруизъм, лишена от користни 
цели – егоизъм, егоцентризъм или нарцисизъм. Мотивацията е задължителна, защото 
в противен случай прогресът, който всеки човек прави, се превръща в прогрес напра-
вен безцелно. 

• В следващата група е едно от най-важните умения, което всеки е редно да 
притежава, за да се определи като емоционално интелигентен. Това е емпатията – 
способността човек да прояви съчувствие към околните, но не към споделените от тях 
чувства, а към емоциите, скрити зад интонация, мимики и жестове. Много малко хора 
споделят искрено изпитаните чувства, затова и ролята на емпатията е много важна. Тя 
дава контрол над така наречената невербална комуникация с позволява на човек да 
предразполага околните не само с думи, но и с поведение. 

• На последно място, но не по важност, е една способност, която много хора 
биха определили като негативна. Това е манипулацията. Често тя се свързва със зад-
кулисни игри и стремежи към злоупотреба с околните. Макар и вярно, това не единст-
веното й приложение. Манипулацията е преди всичко умение за умело управление на 
връзките с околните и избягване на конфликти. Тя е част от мениджмънта на хора и 
качество на всеки добър мениджър. 

С помощта на тези умения, човек е способен да овладее комуникацията си с 
много и различни хора, да ги опознава по-добре, да контролира собствения си разум 
[5] … и по-конкретно неговата емоционална страна. Идеята е възможността за разви-
тие на емоционалната интелигентност, но посредством различен подход, от този, из-
ползван за развитие на традиционната интелигентност. 

                                                            

4 Goleman, D., Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ , Bantam Books, 1996. 
5 Buzan, T. Master Your Memory, Pearson Education, 2006. 
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Измерителят на емоционалната интелигентност – EQ, не е константа. Подобно 
на IQ, този показател също търпи своето изменение и развитие, като основните начи-
ни за това са няколко. На първо място това е възрастта. Стара житейска мъдрост гла-
си, че “с възрастта идва и мъдростта”. Към това може да се добави, че с възрастта 
идва и емоционалната интелигентност. Но тук възрастта не се измерва само количест-
вено, но и качествено. Възможно е човек, независимо от съзряването си, да не съумее 
да овладее важните човешки умения, които могат да се свържат с емоционалната ин-
телигентност [6]. Възможен е и обратния случай – още във своето съзряване, човек да 
придобие уменията, които ще използва цял живот. Това може да бъде както случайно, 
породено от житейския път, който всеки извървява, така и от съзнателни стремежи за 
развитие. 

Въз основа на гореизложеното емоционалната интелигентност представлява на-
бор от способности и умения, които всеки трябва да притежава. Възниква въпроса, 
къде EQ намира своето най-голямо приложение? Отговорът е в мениджмънта. Наука-
та за управлението на човешките ресурси отдавана се опитва да реши проблемите на 
лидерството, трудностите в управлението и рисковото поведение на кадрите [6]. Уп-
равленската наука постига това с помощта на много вложени средства, под формата 
на пари и време за провеждането на обучения, курсове и специализирани програми, 
разработени за това – проблемите, които мениджмънта среща. Те имат за цел подпо-
магането и подобряване на качеството на човешкия капитал. Но тук винаги се прави 
едно много голямо допускане.  

Във връзка с по-горе споменатото, човешкия разум се разделя на две части – 
аналитичен и емоционален. Само през последните години науката започна да разбира 
причината за това разделение. То е важно, тъй като за правилно подпомагане разви-
тието на EQ, е нужно обучение по алтернативен начин, включващо различен начин на 
преподаване. Моделът, който следват и за който плащат компаниите и организациите, 
е строг и дисциплинарен. Той е повече от подходящ за аналитичната част от човешкия 
разум, тази която се образова по време на началното, средното и висшето образова-
ние. Тя няма проблем с начина на поднасяне на нова информация.  

Но нещата стоят по много по-различен начин при емоционалната част на разу-
ма. Възниква въпроса – как може да се възпита в хората самоувереност, способност за 
убеждаване, работа в екип, инициативност, адаптивност към промяната или дори же-
лание за предизвикване на промяната. Това е набор от умения, обвързан с по-прими-
тивната част на разума – емоционалната. Тя се учи и образова по алтернативен начин – 
чрез комуникация. Тя се нуждае от много повторения, практика, модел, който да 
следва и мотивираност. Много малко обучения, курсове и програми успяват да уловят 
тази разлика. Да, те отлично изпълняват ролята си да образоват, стимулират развитие 
и прогрес в знанието, техническите умения и компетенциите. Но относно развитието 
на способностите на емоционалната интелигентност, необходимия подход е по-различен.  

Тези обучения, курсове и програми могат да помогнат на определени хора, но 
сред тях има и много други, които макар и високо интелигентни, са социално пасив-
ни, отдалечени от обкръжението си и изпитващи трудности в това да комуникират с 
околните и със себе си. Още по-голяма става празнината, ако такива хора са част от 
високите нива на управление на компаниите. Много често те получават повишения по 

                                                            

6 Азис, Е. Знание и мениджърска проницателност, 2012, <http://www.uni-
svishtov.bg/dialog/2012/3.12.7.pdf> 
6 Каменов, К. Стратегическо импровизиране в управлението. АИ Ценов, Свищов, 2005 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 81

напълно грешни причини [7] – технически умения и компетенции, политически или 
други връзки и познанства, или заради определени интереси. Това не е достатъчно, за 
да се създадат достатъчно добри шефове, мениджъри, лидери.  

Тази специфична особеност на емоционалния разум, за която вече стана дума, 
има своята съществена важност, както за мениджмънта и компаниите, така и за кадри-
те работещи в или кандидатстващи за работа в тях. Компаниите често изискват от 
кадрите си притежаването на образование, технически способности и социално-ори-
ентирани умения. И ако първите две групи умения се получават в процеса на придо-
биването на образованието, по време на стаж и практика, то социалните умения се 
придобиват само в социална среда. 

Емоционалната Интелигентност е динамично понятие, което търпи своето раз-
витие. Като следващо стъпало за нейното развитие, учените посочват т. нар. Социална 
Интелигентност[8]. Ако първата е свързана със индивидуално насочени умения – уп-
равление на собственото поведение и контактите с околните, то лидерството и ме-
ниджмънта са я разширили като понятие – управление на околните и подчинените в 
една организация. Точно това е ролята на Социалната Интелигентност. Лидерство, ус-
пешно влияние, способност за убеждаване, подпомагане на развитието и израстването 
на околните, тяхното вдъхновяване и мотивиране, това са уменията на социалната 
интелигентност. Тя поставя на първо място емпатията и високото ниво на както на 
вербална, така и на невербална комуникация.  

Но постигането на високо ниво на Социална Интелигентност не е единствено 
придобиването на социални умения и способности, обвързани с Емоционалната Инте-
лигентност. В случая е необходимо минаването през няколко основни стъпки, предоп-
ределящи успешните лидери[9]: 

• На първо място е редно всеки да си зададе въпроса: „Мотивиран ли съм?“. 
Отговора е усилието, което трябва да се направи, преди всичко останало; 

• На следващо място е обратната връзка, т. нар. Feedback. Всички лидери са 
най-неподходящите хора, които могат да съдят какво да променят, подобрят и пре-
махнат. Подходящи за даването на тази оценка са точно подчинените им.  

• На трето място е целият профил, който лидера притежава. Кои са неговите 
предимства, кои са неговите недостатъци, в какво той може да подобри себе си. 

• Накрая от всеки лидер се изисква да направи обещание пред себе си. Това 
обещание е, че ще положи необходимото усилие, за да постигне поставените цели. От 
там нататък всичко е въпрос на време, повторение и практика. 

Дотук ставаше дума за това как с помощта на емоционалната интелигентност 
бизнеса може да подобри своето качество, това на предлагания си продукт, средата на 
труд на своите подчинени, своята репутация и статут. Но е интересно как всичко това 
изглежда от другата страна. Как емоционално интелигентните хора са оценявани от ко-
леги, клиенти и потребители? Как тази алтернативна интелигентност може да промени 
техните мисли, идеи и възприятия. Един начин да се отговори на тези въпроси е даване-
то на конкретни примери за прилагането на емоционалната интелигентност в реалността. 

Първия пример за ролята на EQ в околния свят е даден от Даниел Голман [10]: 
„… Спомням си една ситуация. Бях в скъп ресторант в Ню Йорк със съпругата 

си и усещах че започвам да се разболявам. Съпругата ми си поръча гореща супа, а на 

                                                            

7 Forbes Woman. 10 questions to ask before taking a promotion. 2010.  
8 Goleman, D. Social Intelligence: The New Science of Human Relationships, Bantam Books, 2006. 
9 Adam Bryant. The Six Steps of Leadership (PlusCourage), 2013.  
10 Goleman, D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ, Bantam Books, 1996. 
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мен ми хрумна, че може да ми се отрази добре да опитам от нея. Не исках да заразя 
съпругата си, затова помолих един от преминаващите сервитьори да ми донесе ако е 
възможно втора купа. Реакцията му беше такава, сякаш срещу него стои не клиент, а 
просяк, влязъл от улицата. Отговори ми с неприязън и високомерие, че ще види какво 
може да направи, а след малко дойде и почти хвърли празна купа на масата. В този 
момент си помислих, че със сигурност няма да повторя идването си в този ресторант, 
а за бакшиш на сервитьора изобщо не можеше и да става дума. Малко по-късно ми 
хрумна, че ако изпия един билков чай, това ще ми се отрази добре. Спрях втори 
сервитьор и го попитах какви чайове може да ми предложи. Той ме огледа, при това 
доста обстойно, след което възкликна „Господине, вие май се разболявате“, след 
което отдели време да ми обясни кой чай ще ми бъде най-полезен и след като избрах, 
ми гарантира че ще го донесе максимално бързо. След тази ситуация в главата ми 
дойде мисълта, че ще повторя идването в този ресторант, а втория сервитьор трябва 
да получи бакшиш. Извода разбира се е, че мнението, което си съставях за ресторанта, 
директно зависеше от работещите в него и отношението им към мен. Това със сигур-
ност доказва че неща като емоционалната интелигентност имат значение, особено ако 
комуникираш с клиенти…“ 

Изводите, които всеки може да направи за случилото се, са направени от самия 
Голман. Редно е обаче те да бъдат обобщени. Знанията и професионалните умения на 
всеки работник в едно предприятие са много важни, защото само благодарение на тях, 
той може да изпълнява длъжността, която заема. Но често социалните умения са това, 
което околните оценяват в него, особено ако става дума за работа с клиенти. Затова и 
„стойността“ на показателя EQ на всеки човек е от огромно значение, както за него в 
частност, така и за компанията, в която работи. Много често дадена компания осъзна-
ва недостига на този вид умения в подчинените си и затова предприема провеждането 
на специфични обучения и курсове, които могат да подпомогнат за развитието на точ-
но това – умения на емоционалната интелигентност. 

Друг пример за емоционалната интелигентност в действие е ситуация развила 
се по време на публична лекция-обучение от програмата „Стъпка по стъпка … към ус-
пеха“, организирана от AIESEC-Свищов на тема „Ораторски умения и Невербална ко-
муникация“, в Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов. Малко след началото 
на презентацията, презентаторът моли присъстващите да се преместят на първите ре-
дове. Това ще му помогне да се представи по-добре, тъй като публиката няма да е раз-
пръсната из цялата зала. Малко по-късно той обяснява, че всъщност това е манипула-
ция. Целта не е по-добро представяне, а полагането на усилие от страна на отсрещна-
та страна, преди тя да има възможност да изгради мнение за презентатора. Това е ме-
тод за ускоряване скъсяването на дистанцията между двете комуникиращи страни и 
произтича от емоционалната интелигентност. Независимо от възможността всеки да 
се справи достатъчно добре със поставените си задачи и без такива прийоми и 
помощни средства, уменията на емоционалната интелигентност са винаги от полза за 
по-бързото, лесно и ефективно представяне. 

Дискутирайки какво точно е влиянието на емпатията върху хората, се стига до 
следващия, много подходящ пример. Дадено лице претърпява физическа травма и в 
продължение на месеци, докато протича реабилитация, отношението на околните се 
променя. Появява се емпатията. Много често по лицата на близки и приятели се из-
писва състрадание, а в думите им – страх и притеснение да не ги сполети същото. 
Възможно ли е такава ситуация да донесе полза, ако успешно се използва емоционал-
на интелигентност. Макар много абстрактна, подобна ситуация намира своя произход 
в реално описана история, която дава съществен отговор на това какво е мястото на 
уменията, свързвани с тази алтернативна интелигентност. 
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“Не мина много време след инцидента, когато започнах стаж и работа в извест-
на застрахователна компания. В процеса на работата установих че е много по трудно 
да привлека клиенти, от колкото смятах. Оказа се, че хората са скептични към застра-
хователните дружества и много трудно се съгласяват да закупят услугата, която пред-
лагах – „Застраховка живот“. В продължение на доста време бях успял да привлека 
само три клиента. Но тогава ми хрумна, че в търговията всички средства са позволе-
ни, и реших да използвам точно страха и състраданието на хората, за да ги превърна в 
потенциални клиенти. В непринудени разговори с близки и познати извън контекста 
на ангажираща и делова среда, се опитвах да повдигна въпроса именно за това – какво 
се е случило, как съм се справил с проблема и най-вече от къде е дошла помощта. 
Точно тук се появяваше удобната възможност да спомена собствената си застраховка 
живот, към която доскоро също съм бил скептичен. Много хора биха определили по-
ведението ми като цинично, но точно такава беше реакцията на тези, с които постъп-
вах така. От състрадание и страх да не изпитат същото, почти винаги разговора се 
насочваше към обезщетението, което съм получил. Това беше повече от достатъчно. 
Използвайки емпатията, за времето, увеличих клиентите си тринадесет пъти“. 

Какво ни дава тази история? Отговорът – резултати. Във среди като финансите, 
бизнеса и търговията от всеки човек се изискват едновременно няколко неща. От една 
страна това, разбира се, е образование и професионални компетенции. Те са нещо, 
което всеки човек трябва съзнателно да познава и умее да прилага във всеки един мо-
мент от работата си. От друга страна, тяхното правилно съчетаване с уменията на 
емоционалната интелигентност дава възможност на човек да постигне многократно 
по-добри резултати, от тези, които ще постигне, ако ги прилага по отделно. 

Като последен пример за силата, която емоционалната интелигентност оказва 
върху поведението на околните са няколко ситуации, описани от треньор по плуване, 
по време на трудовата му практика. Историята е интересна, защото не става дума за 
професионалист с дългогодишен стаж и много успехи, а млад практик, не занимавал 
се професионално с плуване. Описаното в случая има за цел да даде представа за това 
как умелото прилагане на емоционална интелигентност може да даде възможност за 
постигане на по-лесни резултати там, където всеки друг метод среща трудности: 

„Тази работа е свързана с една трудна за контролиране възрастова среда – от 
подрастващи деца, които все още навлизат в социалната среда, през тийнейджъри, 
създаващи бариери около себе си, и по-рядко до възрастни хора, които са отвикнали 
да бъдат поучавани. Друга трудност, която се среща е спечелването на доверието на 
обучаващите се по време на уроците, но и преди това – даването на сигурност че тре-
ньора е професионалист, а неговите „ученици“ – в сигурни ръце и абсолютна безопас-
ност. Ето точно тук се появява голямата необходимост от емоционална интелигент-
ност – привличането на вниманието и спечелване доверието на хората. Това става с 
един изпитан метод – демонстрация на собствените умения и способностите в дейст-
вие. Често са достатъчни няколко минути плуване, за да се привлекат вниманието и 
интереса на достатъчно хора, които може би също искат да се научат да плуват толко-
ва добре. Това е повече от достатъчно за спечелване на доверието на хората. Друг 
пример за приложението на емоционалната интелигентност е честолюбието. Децата 
повече от всички други обичат състезателния характер на всяко едно упражнение. Из-
ползвайки прости реплики, като „нека видим кой е най-добрият, бързият, ловкият или 
силният“, досадните за тях упражнения се превръщат в забавна игра, която рано или 
късно дава същия ако не и по-добър резултат, в положените от тях усилия.“ 

Макар историята да е свързана с обучението на деца, емоционалната интели-
гентност в нея присъства в пълната си сила. Дори децата да са различни от възрастни-
те, стереотипите и моделите на поведение в тях са достатъчно красноречиви и наподо-
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бяват напълно тези на тяхното зряло обкръжение. Доказателство за това е факта, че 
голяма част от капиталистическото общество и пазарната икономика имат своя състе-
зателен характер, и може би той е това, което води до успехите и прогреса на модер-
ното общество. 

Както вече стана дума, хората в съзнателния си живот могат да изпълняват 
различни социални функции.[11] Тяхната роля в заобикалящия ги свят може да бъде да 
създадат блага и да носят ползи на обществото, в което живеят; да ползват тези блага 
и да черпят ползи; но също така да ги оценяват и откриват както себе си, така и за 
околните. Мястото, което всеки може да намери за себе си, може да бъде най-раз-
лично. Важното в случая обаче не е само то, но и ролята, която всеки поема в общест-
вото. От същество е нагласата, с която човек подхожда към това, което е. Това включ-
ва отговорност за по-добро представяне, полагане на усилие и не на последно място, 
допринасяне за това всичко и всички околни да станат по-добри.  

За да има сигурност, обаче, че това ще бъде постигнато, самите хора трябва да 
станат по-добри, по-образовани, да повишат своето IQ. Това включва придобиването 
на нови и подобряването на налични способности, технически умения, опит как същи-
те да се прилагат успешно. Надеждата остава в това, че всеки човек може да положи 
още едно усилие – да бъде емоционално интелигентен. Защото емоционалната инте-
лигентност не е просто една алтернативна възможност за развитие. Тя е есенцията на 
това, което ни прави хора и ни отличава от всичко това, което не е присъщо на хората. 
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Проблемът за сигурността в глобален мащаб е обект на множество изследва-

ния. Интерес представлява разглеждането му през призмата на актовете на една меж-
дународна организация, чиято значимост на международната сцена е огромна – Евро-
пейският съюз (ЕС). По-конкретно, това са актовете на Съюза, свързани с  развитието 
на отношенията му с тези международни организации, чиято основна цел е гарантира-
нето на международната сигурност. В настоящият труд, под термина „международни 
организации” се има предвид междуправителствени организации. Те представляват 
обединение от държави, създадено въз основа на международен договор за постигане-
то на определени цели, притежаващо система от органи със съответните права и 
задължения, различни от правата и задълженията на държавите членки и е учредено 
съобразно нормите на международното право. [1]    

Въпреки че основната цел на създаването на ЕС не е конкретното постигане и 
гарантиране на международната сигурност, а по-скоро желанието да се осигури ико-
номическа стабилност и просперитет на единна Европа чрез изграждането на общ па-
зар, усилията на Съюзът за гарантиране на сигурност в световен мащаб са значителни. 
В подкрепа на това твърдение ще разгледаме ролята на ЕС в дейността на различни 
международни организации за сигурност. 

На първо място, интерес пораждат отношенията на ЕС с Организацията на 
Северноатлантическия договор (НАТО), която е международна организация за военно 
сътрудничество. Като основополагащ елемент в координацията между тях се опреде-
ля спогодбата „Берлин плюс”, представлява поредица от институционални договоре-
                                                            

[1] Владимиров, Ив., Международно публично право, С., 2009 г., стр. 221 
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ности, които им дават възможност да обменят по сигурен начин информация и да ус-
тановят метода, по който НАТО ще предоставя своите ресурси на ЕС. 

Последващ етап в сътрудничеството е приетата през 2002 г. „Декларация на ЕС 
и НАТО за европейската политика за сигурност и отбрана”, както и „Споразумението 
за сигурност на информацията между НАТО и ЕС” от 2003 г. След това целия пакет 
„Берлин плюс” бе събран в т.нар. „Рамково споразумение” от 17 март 2003 г. 

С отношенията между двете организации е свързана и приетата на 19 февруари 
2009 г. от Европейският парламент резолюция относно ролята на НАТО в архитекту-
рата на  сигурността на ЕС[2]. В нея НАТО е определена като основен стълб на евро-
пейската военна сигурност, като се потвърждава готовността на ЕС да подкрепи уси-
лията й. По този начин се цели укрепване на европейския капацитет за отбрана и за-
дълбочаване на сътрудничеството между двете организации. 

От друга стана се определя, че спогодбата „Берлин плюс” има нужда от усъвър-
шенстване, за да се позволи на двете организации да се намесват и ефективно да  си 
оказват помощ при кризи, които изискват многостранна гражданско-военна реакция. 
Като подходящ механизъм за развитие на спогодбата се приема създаването на посто-
янни съвместни структури за сътрудничество, като необходимо условие за функци-
онирането им е зачитането на независимия характер на двете организации. 

В резолюцията се отбелязва, че съгласно Уставът на ООН,  Съветът  за  сигур-
ност носи  цялата отговорност за международния  мир  и  сигурност. Освен това, в 
своя чл. 51 Уставът предвижда правното основание за създаването на НАТО. Отбеляз-
ва се, че с подписването на Северноатлантическия договор, държавите членки на 
НАТО тържествено са заявили вярата си в целите и принципите на Устава на ООН, 
като са поели ангажимент да се въздържат в международните си отношения от запла-
хата или използването на сила по начин, противоречащ на целите на ООН. 

Европейският парламент категорично заявява в резолюцията си, че държавите 
членки на ЕС признават системата на ООН като основната рамка за международни 
отношения и потвърждават задължението си за гарантиране на мира и укрепването на 
международната сигурност, в съответствие с принципите на Устава на ООН. Приема 
се необходимостта както НАТО, така и ЕС да одобрят като своя дългосрочна обща 
цел ангажимента за изграждане на по-безопасен свят под ръководството на ООН. 

На следващо място, интерес пораждат отношенията на ЕС с Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). На 11 ноември 2010 г. Европейският 
парламент прие резолюция относно ролята на ЕС в укрепването на ОССЕ.[3] В резо-
люцията ОССЕ е определена като неделима част от евроатлантическата и евразийска 
структура на сигурността, която се отличава с всеобхватната си концепция за сигур-
ност и големия си брой членове, обединяваща страни от Ванкувър до Владивосток.  
Oт своя страна договорът от Лисабон насърчава всички видове ползотворно сътруд-
ничество на ЕС с релевантни международни организации, каквато е и ОССЕ.  

В резолюцията се изразява желанието на ЕС, посредством своя върховен пред-
ставител по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, чрез държави-
те членки и председателят на Европейския съвет, да гарантира приемането на обща 
позиция на ЕС относно реформите на ОССЕ и поемането на допълнителен ангажи-
мент за укрепването на организацията. 

                                                            

[2] Пълният текст на резолюцията на: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0076+0+DOC+XML+V0//BG 
[3] Пълния текст на резолюцията http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0399+0+DOC+XML+V0//BG 
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Определя се още, че ЕС и ОССЕ, макар че са различни по характер и структура, 
споделят еднакви принципи и ценности. Освен това, двете организации имат отговор-
ности в областта на превенцията и управлението  на  конфликти,  при  пълното  приз-
наване водещата  роля  на Съвета за сигурност на ООН по въпросите на международ-
ния  мир и сигурност. 

От съдържанието на двете резолюции, ясно личи желанието на ЕС да бъде ос-
новен фактор не само в икономическия и социален прогрес на държавите членки, но и 
в гарантирането на сигурността в международен план. Европейския парламент катего-
рично заявява, че ЕС цели изграждането на мир на територията на държавите членки 
и извън нея, чрез ефективно многостранно сътрудничество и зачитане на Устава на 
ООН. Това означава, че ЕС, в лицето на Европейския парламент, напълно признава 
необходимостта усилията на Съюза за гарантиране на международната сигурност, да 
бъдат в съответствие с Устава на ООН. Във връзка с това е необходимо да се отбеле-
жи, че ЕС активно подпомага и самата дейност на ООН, като Съюзът участва в редица 
мироналагащи мисии под егидата на организацията. От юридическа гледна точка, та-
зи помощ, която ЕС оказва на ООН в борбата за опазването на международния мир и 
сигурност е правно установено задължение на държавите членки на Съюза, които са и 
членове на ООН. Освен това, ЕС по никакъв начин не трябва да поставя пречки пред 
държавите по изпълнение на техните задължения по Устава на ООН, който в чл. 103 
прогласява предимството си пред което и да е друго международно споразумение. 
Това означава, че държавите, които са едновременно членки на ООН и на ЕС, на 
първо място трябва да се съобразят със задълженията си към организацията, дори това 
да им попречи да изпълнят свои такива към ЕС.  

В  чл. 351, изр. първо от Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС), подобен 
момент на колизия между задълженията на държавите е уреден по следния начин – 
„Правата и задълженията, произтичащи от споразумения, сключени преди 1 януари 
1958 г. или, за присъединяващите се държави преди датата на тяхното присъединя-
ване, между една или повече държави-членки, от една страна, и една или повече тре-
ти страни, от друга, не се засягат от разпоредбите на Договорите.” [4] 

В хипотезата на текста на ДФЕС попада и Уставът на ООН – международно 
споразумение, сключено преди Римския договор. От формално юридическа гледна 
точка, противоречие не е налице – първичното общностно право признава предимст-
вото на Устава. Освен това, от съдържанието на разгледаните резолюции на Европей-
ския парламент ясно проличава, че ЕС напълно съзнава важната си, но второстепенна 
спрямо ООН роля в изграждането на стабилна система за международна сигурност. 
Противоречие е налице обаче между съдържанието на резолюциите на Европейския 
парламент, разгледаният текст от ДФЕС, Уставът на ООН и практиката на Съдът на 
Европейският съюз (СЕС – предишен СЕО), която е непоследователна относно задъл-
женията на Съюзът спрямо Устава. В подкрепа на това твърдение са няколко решения 
на СЕС през годините. 

В решението на СЕО по делото Burgoa [5], съдът приема, че  чл. 307 на ДЕО 
(сегашен 351 ДФЕС) има за цел прецизирането на приложението на ДЕО, съгласно 
принципите на международното право. Той не засяга задължението на една държава-
членка да зачита правата на трети страни, произтичащи от договор, сключен преди 
влизането в сила на Учредителните договори или респективно преди присъединяване-
то на тази държава към Европейската Общност. От него обаче произтича задълже-

                                                            

[4] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:bg:PDF 
[5] Решение на СЕО от 1980 г. по делото Burgoa, 812/79. 
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нието на институциите на Общността да не възпрепятстват изпълнението на задълже-
нията на държавите членки, произтичащи от предходен международен договор.[6]  

Това решение на СЕС поражда въпроса – с кои принципи на международното 
право е необходимо съобразяване в случая? Безспорно един от тях е принципът, че 
договорите трябва да се спазват, защото чл. 351 от ДФЕС има за цел да уреди не само 
приложението на Учредителните договори, но и да обезпечи възможността на държа-
вите членки безпроблемно да изпълнят поетите вече задължения по други междуна-
родни споразумения. 

Международноправният принцип pacta sunt servanda е закрепен освен в Устава 
на ООН (чл. 2, т. 2), и във Виенската конвенция за правото на договорите от 1969 г.  
Въпреки автономният характер на интеграционният правопорядък и обоснованото в 
юриспруденцията мнение, че правото на ЕС не е част от международното право,  СЕО 
се позовава на друга норма от същата конвенция в решението си по делото Racke,[7]. В 
това решение, прекратяването на търговско споразумение с Югославия е основано на 
чл. 62 от Виенската конвенция за правото на договорите, който съдържа клаузата 
„rebus sic stantibus” т.е, че промяната на обстоятелствата може да доведе до загубване-
то на правната сила на даден договор или до спиране на действието му.   

След като основният съдебен орган на ЕС се позовава на норма от международ-
ното право, това означава, че тази норма поражда своето действие в правото на 
Съюза, въпреки неговата автономия. СЕО през годините формулира становището, че 
общностните юрисдикции, отчитайки международните задължения на Съюза, изхож-
дат от презумпцията, че ЕС трябва да ги спазва. Но за какво е необходима тази пре-
зумпция, след като имаме легитимно установени и формално закрепени правни нор-
ми, според които ЕС трябва да не възпрепятства изпълнението на задълженията на 
държавите членки по Устава на ООН. В конкретния случай, Виенската конвенция е 
създадена от Комисията на ООН по международно право и е напълно нормално ЕС да 
има възможност да се позове на правна норма от тази конвенция, след като страните 
членки на ЕС са и членки на организацията. Освен това е налице и конкретен интерес 
това да бъде сторено, защото е икономически неизгодно за Съюза търговското спора-
зумение с Югославия да продължава да бъде в сила.  

Не стоят обаче така нещата, когато липсва материален или друг интерес от 
страна на ЕС. Когато позоваването на международното право не е възможност, а рег-
ламентирано задължение. Общностната юрисдикция на ЕС – Първоинстанционният 
съд, е сезирана с редица сходни дела, визиращи задължения, произтичащи от резолю-
циите на Съвета за сигурност на ООН в рамките на борбата срещу тероризма, в част-
ност резолюция 1267 (1999) и резолюция 1333 (2000) за ограничителни мерки срещу 
Осама бен Ладен и свързаните с него физически лица и образувания, за прилагането 
на които Съветът приема общи позиции за замразяване на средствата и другите фи-
нансови активи на тези лица, определени от Комитетът по санкциите, както и регла-
менти за забрана на полети, замразяването на средства и налагането на други ограни-
чителни мерки по отношение на талибаните[8]. В делата ищците оспорват законо-
съобразността на общностните мерки, приети на базата на вписването им в черните 
списъци на ООН, поради нарушение на правата им, защитени от европейското право.  

 

                                                            

[6] Семов, А., 55 най-важни решения на съда на европейските общности, С., 2007 г., стр. 17-21 
[7] Решение на СEO от 16 юни 1998 г. по делото Racke, C-162/98. 
[8] Регламент на Съвета (ЕО) №337/2000 от 14.02.2000, отменен с Регламент (ЕО) №467/2001 от 
06.03. 2001 г. 
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В решението си по едно такова дело - делото Кади, Първоинстанционният съд 
постановява: „от гледна точка на международното право държавите членки, в 
качеството им на членки на ООН са длъжни да зачитат установения в чл. 103 от 
Устава на ООН принцип на предимство на техните задължения „по устава”, което 
в частност предполага, че предвиденото в чл. 25 от този устав задължение за 
изпълнение на решенията на Съвета за сигурност има предимство по отношение на 
което и да е друго задължение, произтичащо от споразумение, което те са 
сключили”. [9]Въз основа на факта, че Уставът на ООН попада в хипотезата на чл. 351 
от ДФЕС, Първоинстанционният съд стига до извода, че резолюциите, приети от 
Съветът за сигурност на основание глава VII от Устава на ООН, не само за задължи-
телни за държавите членки, но и те „могат и дори са задължени да не прилагат всяка 
норма на общностното право, дори тя да е разпоредба от първичното право, която 
създава пречки за доброто изпълнение на задълженията, поети по силата на ус-
тава”. [10] 

Това свое виждане Първоинстанционният съд обосновава и с факта, че по сила-
та на Учредителният договор, Съюзът е поел компетентност в областта на прилагане 
на Устава на ООН, упражнявана преди това от държавите членки и от това следва, че 
разпоредбите на този устав са задължителни и за Съюза. Освен това при упражняване 
на своята компетентност той е длъжен да приема всички необходими разпоредби, за 
да позволи на държавите членки да спазват тези задължения. [11] 

Подходът на СЕС, действащ като втора и последна инстанция по цитираното 
дело се основава главно на концепцията за общностното право като вътрешно право 
на една интеграционна общност[12]]. Съдът заема категорично становище, че отноше-
нията между международното право и Съюза се уреждат от последния и международ-
ното право може да си взаимодейства с правовия ред на ЕС само според условията, 
определени от учредителните му принципи. На основата на това СЕС достига до из-
вода, че „задълженията, наложени от международни споразумение, не биха могли да 
доведат до засягане на конституционните принципи на учредителните договори, 
включително и принципа, според които общностните актове трябва да спазват 
основните права”. [13] Освен това, СЕС отбелязва, че автономията на Общностното 
право по отношение на международното не е съвместима с международния му произ-
ход. Не трябва да се забравя обаче, че ЕС, а преди това и ЕО са създадени на въз 
основа на един типичен международноправен инструмент, какъвто е международния 
договор и от него черпят валидността и задължителната си сила. Въпреки това СЕС 
смята, че с учредителните договори се създава един самостоятелен правен ред, който 
разполага с конституционен статус и никаква разпоредба от международноправен 
характер не може да му бъде противопоставена.  

Позицията на СЕС поставя фактическите отношения на общностното право с 
международното право на същия принцип, на който се основават отношенията на 
правните порядъци на държавите членки с международното право. Държавите обаче, 
като субекти на международното право притежават суверенитет, които до известна 
                                                            

[9] Решение на Първоинстанционният съд (втори разширен състав) от 21 септември 2005 по 
дело Yassin Abdullah Kadi срещу Съвета на Европейския съюз и Комисия на Европейските 
общности Т-315/01, точки 181-184 
[10] Пак там, точки 189 и 190. 
[11] Пак там, точки 192, 193, 203. 
[12] Попова, Ж. Право на Европейския съюз, С., 2011 г., стр. 323 
[13] Решение на СЕС (голям състав) от 3 септември 2008 г. по съединени дела Kadi et Al Barakaat 
International foundation/Conseil et Commission C-402/05 P C-415/05 P, т. 285. 
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степен са ограничили с присъединяването си към ООН, като са поели отговорност да 
спазват задълженията си по Устава на организацията. ЕС от своя страна разполага със 
суверенитет само доколкото той му е трансфериран от държавите членки. След като 
притежава не собствен, а делегиран суверенитет, ЕС е необходимо да се съобрази с 
задълженията поети от истинските носители на суверенитета – държавите, още по-
вече, че самите му учредителни договори го задължават да стори това. 

Ролята на ООН за международната стабилност не само в европейски, но и в 
световен мащаб е огромна и несъобразяването с правно установените от нея междуна-
родни задължения или по-скоро непоследователното съобразяване от страна на СЕС е 
наистина тревожно. Изхождайки от факта, че международното право е изградено на 
основата на взаимността, неспазването на поетите задължения от страна на държавите 
членки може сериозно да навреди на поддържането на световния мир, каквато е зада-
чата на ООН. СЕС не бива да забравя, държавите членки остават суверенни държави, 
които са субекти на международното право. Присъединяването на една държава към 
интеграционния правопорядък не я вади от международния. Тя продължава да участ-
ва в международни правоотношения и именно на основата на един типичен за тези 
правоотношения инструмент – международния договор, тази държава е станала член-
ка на ЕС.  

От приведените факти, ясно личи противоречието между две толкова важни 
институции на ЕС – Европейският парламент и СЕС. Докато първия приема напълно 
основополагащата роля на ООН в изграждането на единна и стройна система за гаран-
тиране на световния мир и сигурност, то според СЕС задълженията на държавите 
членки по Устава в определени случаи могат да имат второстепенен характер. Без-
спорно взаимоотношенията на ЕС с другите международни организации, ясно показ-
ват желанието Съюза да бъде част от процеса, имащ за цел изграждането на стабилна 
система за международна сигурност, където безопасността на гражданите ще бъде 
водещ елемент. Помощта, която той оказва в тази насока е огромна, като ООН, НАТО 
и ОССЕ трудно биха могли самостоятелно да успеят да гарантират постигането на це-
лите си, без съдействието на ЕС. Но след като Учредителните му договори го поста-
вят в подчинено положение спрямо ООН в процеса към гарантиране на световния 
мир, юридически задължително е ЕС да се съобрази с това. 
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СТУДЕНТСКОТО РАДИО ПРЕДАВАНЕ „СТЕНАТА” – 
СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ НА БСУ И БНР РАДИО БУРГАС 

 
Ива Янкова, III-ти курс, Журналистика 

Добрин Юнгарев, III-ти курс, Журналистика 
Бургаски свободен университет 

 

Т р е т а  н а г р а д а  
 

 
Резюме: Радио предаване „Стената” е един реален осъществен проект. В този 
текст ще бъде разказано за идеята, концепцията, рубриките, хода на работа и в 
последствие нагледно ще бъдат представени предаванията към момента на напис-
ване на научния труд, техните акценти и по-фундаментални открития. Предаване-
то е изяло изготвено, написано и измислено от двама студенти, които всяка събота 
представят неудобните факти, анализи и мисли на интелигентната аудитория от 
доброволци в слушането. 
 
 

Преди началото 
Реалния процес на работа не може да бъде предаден емоционално в абсолют 

нито текстуално нито филмирано, но все пак реалните постижения и факти могат да 
бъдат изказани и изписани, а интерпретацията да се черпи в последствие. 

Да започнем от името. След  дискусии се пресяха набор от имена, които сами 
по себе си представляваха същности и носеха свои смисли. Остана едно име, което 
носи в себе си и иновациите и миналите времена. Идеалното име събиращо в себе си 
младежкото, революционното и утвърдено митологичното. „Стената” според целевата 
аудитория и съдържанието си олицетворява всичко в едно. „Стената на плача” с биб-
лейско значение, „стената” в Берлин, която е разделяла територии впоследствие става 
символ на много повече, „стена” се нарича и във виртуалните и социални мрежи мяс-
тото, с което идентифицират индивида. „Стената” става символ и на рок групата Пинк 
Флойд, повлияла на многоженство поколения, на едно и с легандарния филм и песен, 
които извикват към счупване на установените правила. Към промяна на системата 
извиква и всяко едно студентско начинание. Всички тези и много други асоциации и 
свободни интерпретации осъвместява в себе си името „Стената”. 

По документи всичко с името беше ясно. Рубриките винаги са нещо важно, но 
те не могат да бъдат статични, освен ако това не се случи в процеса на работа, както 
стана с този проект. В предаването трябваше да се включват интервюта, анкети и 
интересни за студентите теми. В последствие започна всичко да се избистря и поставя 
зад имената на рубрики. 

Реален процес 
В редовната програма на националното радио трябва да тече реклама поне 

седмица преди въпросното предаване. Проектът влизаше в сила от новата 2013 година 
като цялото предаване трябваше да бъде изработено с рубрики, джингли, съдържание 
и музика.  

Историята 
С реалната работа се нагърбихме Ива Янкова и Добрин Юнгарев в преиод 

непознат на всички останали студенти като работен – точно първи януари – дните 
след започването на Новата година. Процесът на работа беше свързан с ранно ставане 
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и често поправяне, дълга работа в студиата и тон режисьорите. В продължение на две 
седмици се готвеше смисъла и съдържанието на всяка рубрика, звукът на нея – така 
нареченият джингъл. Сценария се поправяше и пишеше наново докато накрая не при-
доби финално и актуално съдържание. Всички трудности бяха докато не стартира 
предаването, докато го включат в програмата, докато не започне рекламата. Всичко 
беше на кантар – колкото можеше да продължи, толкова и не можеше. Без идеите, 
различните хрумвания и бързата и организирана работа.  

Шапката на предаването беше готова след десет дни съвместна работа, авторек-
ламата също. Те се оформяха в студиото на радиото, заради качеството на звука.  Дру-
ги звуци, които трябваше да включим бяха подбирани според рубриките и посланията 
от джинглите. Постоянните послания на музиката, която трябва да звучи. Форматът и 
сигналите от нас като водещи, сценаристи и създатели на това предаване са, че мла-
дите в България имат какво да кажат, все още не са си отишли.  

Формат 
Предаването „Стената” е едночасово. Тече между 15 и 16 часа. Ежеседмично. 

Съдържа 5 рубрики. Всяко предаване има или анкета или интервю или и двете. Две от 
рубриките са плаващи. Песен има след всяка една рубрика. Предаването е разкъсано с 
песните като започва с поздравителни думи. Следва първата рубрика „Нонсенс”, след 
нея обикновено е „Образование, Въй и клишетата в езика”. Третата рубрика е „Соци-
ални мрежи”, следва „На стената за „Стената””, последната рубрика е с название „Ива 
знае”. Финални думи. 

Една по една. Същности 
Да бъде в пълната си близост описан проекта е нужно не само да се дадат част 

от рубриките и сценариите, но и да се разгледат една по една заедно със символните 
значения на звуците и имената им. 

НОНСЕНС 
Първата рубрика в предаването съдържа новините от изминалата седмица. Ана-

лизи накратко с хумористични и не толкова теми. Звукът от шапката е от летяща 
чиния, която се приземява. Посланието е „Нонсенс-когато смисълът го хване липса-
та.” Това е директна препратка към един от изразите на писателя Тери Пратчет. Както 
повечето от целите ни и сигналът изобразява чрез оксиморон и ирония, че ще се със-
редоточим върху най-важното. Летящата чиния се приземява, като нежелан субект 
или странно явление, каквото е и възприятието на повечето хора за истина и анализи-
те от реалните медийни послания. Новините са интернационални, локални, всички, от 
които може да има някакви последствия. Подбрани са така, че чрез ирония да се от-
сеят най-важните събития. Често заключения и правилно подбиране на конкретни 
новини са били пророчески. Като тези разсъждения за падането на правителството. 
Фундаментални и множество значителни неща, които в медиите отминават за един 
ден, но пряко засягат и младите хора и тези, които смятат, че имат бъдеще в България. 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВЪЙ И КЛИШЕТАТА В ЕЗИКА 
Рубрика, до която стигнахме чрез  желанието си да показваме най-новите въз-

можности за младите. Звукът е от кукувичка, която символизира събуждане, ранно 
ставане и едновремешните часовници и порядки, които са пряко свързани с възпита-
нието и образованието на младите. Всичко, което намираме в интернет като стажове и 
програми, ако бъде подминато и недоизказано, ще бъде неизползвано. От тази идея се 
разгърна и друга – че често има лъжливи места и публикации, които могат да подве-
дат и най-добронамерените студенти. Тези лъжливи публикации съдържат в себе си 
клишета. Често между нас в съвременното недоизяснено общество са се насадили и 
клишета в обикновената ежедневна реч, които с радост споделяме с поучителна цел. 
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Стигнахме и до извода, че след като често медиите правят грешки и ги обсъждаме в 
университетите, ние също правим такива и няма нищо по-естествено от това да си ги 
търсим и намираме. Това е така наречената „Въй” част, наречена така, за да изобличи 
разговорното и диалектно говорене. В тази рубрика засягаме и темата за книгите, 
образоваността, чрез анкета и разговори в различните книжарници в Бургас с въпро-
сите за дали младите четат и какво точно. 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ 
Няма по-директна рубрика от тази. Без асоциации и скрити смисли. Съвсем 

ясно заявяваме, че бъдещето и главните медии са се зародили и ще останат само в 
социалните мрежи и са с подобна платформа. Звукът на джингълът е от писане по 
клавиатура, не случайно е от пишеща машина, защото ако едно време са писали само 
определени хора- сега глас имат всички. Всеки се изразява в социалните мрежи. Ние 
коментираме новините пречупени през хората, през младите и това, което на тях им е 
направило впечатление, за да го напишат в профилите си. Изваждаме интересни тен-
денции от фейсбук, туитър, гугъл плюс, блогове и коментари от множество сайтове. В 
интернет хората нямат самоличности, там те не се страхуват да пишат, нито да изразя-
ват собственото си възмущение и мнение. Ние хващаме тяхната вълна и изразяваме 
тази, в която намираме сходно течение и смисъл. Човекът от джингълът изкуствено 
заеква първо заради неспособността да поеме толкова много информация наведнъж и 
второ – показва ясната асоциация, че говорещия се е антисоциализирал дотолкова, че 
вече звучи като робот. 

НА СТЕНАТА ЗА „СТЕНАТА” 
Тази рубрика съдържа нашите ежеседмични интервюта, в нея ни гостуват хора, 

или по телефона, или в студиото или чрез срещи през седмицата ги отразяваме. Тук 
звукът е от писане на писалка. Защото написаното оставя след себе си следа. Хората 
по радиото няма как да се подпишат, именно затова те ни пишат на „стената”. Задава-
ме им два много редовни задължителни въпроси – да ни разкажат някоя от студент-
ските си истории и какво означава за тях думата „Стената” – каква е първата им асо-
циация с тази дума. Рубриката буквално означава, че те са изправени пред предаване-
то „Стената” и ще говорят за стените в техния живот, около тях и метафорично и 
буквално го правят за нас – „Стената”. 

В първото предаване разговаряхме с Даниела Костадинова – кореспондент на 
БНР Бургас и продуцент, журналист. Тя даде началния старт като продуцент и водещ 
преговорите за самото предаване месеци преди това в БСУ с множество от студенти.  

За второто предаване избрахме представител от другата страна да говори за 
„Стената” и за грешките в езика, обвързващо с предната ни рубрика за образованието. 
Избрахме представител на БСУ – Доц. доктор Мариана Лазарова, често говорейки ни 
за грешките в медиите, решихме, че искаме да споделим това и със слушателите си 
втората седмица.  

В третото предаване нашия косвен гост беше Стоянка Мутафова, рано през сед-
мицата бяхме установили контакт с нея, поради болест, не успяхме да я свържем 
директно на рождения й ден – 02.02. Тогава обсъдихме желанието на младите да посе-
щават културни събития и как те мислят за това, колко време и енергия отдават на това. 

Четвъртото предаване бяхме записали интервю с кмета на Бургас – Димитър 
Николов, който ни разказа една интересна кулинарна част от едно от образованията си в 
Русия, сподели ни идеите си за развитието на Бургас като град и на младите в България. 

Петото предаване продължи с интервюто на кмета, поместено в друга рубрика, 
съвместно с включването по телефона на Соломон Паси, бивш външен министър на 
България и управител на Атлантическия клуб. Той пожела да сподели изключително 
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значителни новини за пръв път в „Стената” като желанието и усилената му работа да 
обедини СДС и НДСВ или всички, които мислят по един същ начин за бъдещето на 
България трябва да се обединят. Беше отворен да говори и за криптирането, подслуш-
ването, интернет, социалните мрежи, автостоп пътуванията си и прочие. 

В следващото предаване разговаряхме в оживена дискусия точно в седмицата 
на падането на правителството със студент по политология, искайки да покажем, че 
бъдещето може да бъде разрешено и видяно само от тези, които в момента градят 
настоящето. 

Седмото предаване тази рубрика посветихме на Елена Йончева и по-точно ней-
ната изложба с Николай Николов – фотографии от Сирия, Палестина, Израел и 
Сомалия. След разговор с нея от самото събитие обсъдихме нуждата и самосъзнание-
то на хората в тези в нужда държави, развитието им и беглото сравнение с нашата. 
Синтезирано. 

Предаване номер осем се чухме и разговаряхме с Любен Дилов-син, който пре-
ди да посети БСУ два дни по-рано разказа в ефир защо идва първо в Бургас, какво е 
мнението му за така наричащите я „българска пролет”, младите, темите за „Диктато-
рите” в списанието си и отговори на редовните ни въпроси. 

Оставаме с отворен край кои ще са гостите ни, реагираме на момента винаги 
когато нещо се случи, да се свържем точно с човекът, който ще засегне или ще отго-
вори на теми с емблематично значение. 

ИВА ЗНАЕ 
Рубриката се роди изцяло от битовизми забавни анекдоти в ежедневието. 

Звукът от джингълът е от чупене на прозорец. Често знанието е именно това – разби-
ване на предишните представи, тънкия лед, който чупейки се изважда съзнанието на 
нови смислови нива. Разбиването е звук, който провокира и към градация на отворе-
ното мислене и към чистота. Често всички ние разказваме истории, тук се обвързваме 
с конкретиката на създателите. Съвсем буквално рубриката е кръстена и води начало-
то и смисъла си от желанието за знае, любознателността и вече натрупаните знания в 
една или друга области от нас като водещи. От обикновените неща, които се по-
назнайват и тази, както и час от другите рубрики носи със себе си иронията поднесена 
по интелигентен начин. Ще чувате често и неща, които е ясно, че всички знаят, но има 
нужда да бъдат напомняни. Точно както „Епопея на забравените”, която конкретно е 
припомняна, но рядко я знаят. Дори и в сериозните факти и открития отново намира-
ме позитивното и вероятното да разсмее. Но с една значителна сериозност като по-
следна разтоварваща рубрика, започва с чупене, отговаряйки на призива на Пинк 
Флойд да бъдат счупени оковите на системата, прозорците на незнанието.  

Музика 
Музиката в предаването е възможно най-актуалната симбиоза със старите рок и 

метъл парчета. Голяма част от песните, пускаме за пръв път в национален ефир. Срав-
няваме и гледаме кои песни освен, че са най-харесваните са и най-смислените. Чуваме 
и често знакови за промяната и падането на берлинската стена песни и групи, положи-
ли основите на промените. Търсим и намираме сега, тези които след 50-60 години ще 
бъдат със същите нагласи и ще са оставили подобни спомени в сегашните младежи. 

Предаването „Стената” има 9 пълни епизода, като последния девети предстои 
на 16.03. Втори екип от студенти се очаква също да гради и твори над първоначалната 
„Стената”. Оставяме вратичка за интерпретации дали предаването е основоположило 
някаква промяна, дали е отразило правилно събитията, дали е пророкувало и насочило 
младите към по-добрите пътища, дали само по себе си е било революция. 
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Т р е т а  н а г р а д а  
 

NON-CONVENTIONAL RENEWABLE ENERGY RESOURCES 
 

Marin Dichev Valkov, Dipl. Eng. 
 
 

Abstract: Renewable Energy Resources (RER) are on the world agenda either because of 
security of energy supply or due to environmental reasons. However, share of RER is very 
low in the current world energy supply mix due to relatively high cost of RER technologies 
compared to conventional energy resources such as oil, coal or natural gas. Therefore, 
many countries try to promote use of RER in the primary energy supply mix either by using 
direct support policies such as Feed-in Tariffs (FIT) and Renewable Portfolio Standards 
(RPS) and financial incentives such as taxes, subsidies, or through indirect support 
mechanisms, namely environmental policy instruments i.e. carbon taxes and carbon permits. 
Generally, countries use mixture of these policy instruments simultaneously. Bulgaria has 
adopted FIT model to promote electricity generation from RER since 2005. The RER 
support system of the country was changed fundamentally in 2011. The evidences show that 
old version of the support system was not successful in promoting RER based electricity 
generation. However, the new support system of the country involves very innovative 
elements and is expected to increase share of RER based electricity generation in the future. 
This study concentrates on analysis of RER support system of the country. Before this main 
objective, existing RER support policies on the world, electricity market structure of 
Bulgaria and significance of RER and RER potential of the country are discussed briefly.  
Analysis of current RER incentive mechanism of the country is based on interviews made 
with energy experts in the country. Based on these interviews it can be claimed that, though 
it bears some deficiencies, the current RER incentive system seems to have potential to 
increase use of RER at Bulgarian electricity market. 
 

Key words: Renewable energy, solar power, wind power, generators, and free energy. 
 
 

I. ТРАДИЦИОННИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ 
1. Енергия от фотоволтаични централи 
Соларна енергия – слънцето е неизчерпаем енергиен източник, което превръ-

ща соларната енергия в енергия на бъдещето, защото тя може да разреши екологични-
те и енергийни проблеми на човечеството. По тази причина законодателствата на раз-
личните държави поощряват инвестициите в слънчева енергия, като гарантират висо-
ки изкупни цени на енергия, генерирана от фотоволтаици. 
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В България законът за енергетиката също гарантира 100% възвращаемост на 
инвестицията Ви и я превръща в дългосрочно и печелившо капиталовложение. Произ-
водството на електричество от слънчеви системи би могло да Ви осигури сигурен и 
дълготраен доход. 

Неизчерпаемата енергия – фотоволтаиката е технологията, която прави въз-
можно използването на слънчевата енергия. Производството на електроенергия от 
слънчевите лъчи става възможно в последните години, благодарение на бързото раз-
витие на науката. Генераторите на слънчевите системи не отделят CO2, което ги пре-
връща в ефективен начин за решаване на световните екологични и енергийни проб-
леми. 

Енергийните ресурси на планетата ни се изчерпват. Залежите от петрол, нефт и 
газ, които могат да бъдат добивани, са ограничени. Съществуват огромни запаси от 
горива, които обаче се намират на голяма дълбочина под земната повърхност, но все 
още не е измислена технология за добиването им, а дори и това да стане, то ще е скъ-
по и икономически неизгодно. Освен това използването на тези ресурси има негатив-
но влияние върху околната среда – при изгарянето им се отделят газови емисии с пар-
ников ефект, които са основна причина за глобалното затопляне. Енергийното 
потребление на земята продължава да се увеличава. До 2030 г. се очаква 50% увеличе-
ние на енергийните нужди – до 160 500 500 GW/h на година, Едно ограничение на 
консумацията на ток би означавало намаляване на комфорта на живот, а без електри-
ческа енергия съществуването ни просто е немислимо. 

Използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е единственият 
изход от тази ситуация. Това е технологията на Бъдещето. Използването на неизчер-
паемите природни ресурси за производство на енергия е необходимост, която стои 
пред цялото човечество. Време е да поемем отговорността за бъдещите поколения, 
като интегрираме природосъобразни, иновативни технологии в нашето ежедневие. 

Слънцето е практически неизчерпаем източник на енергия. То може самостоя-
телно да задоволи огромната нужда на човечеството от енергия. Благодарение на на-
предъка на техниката днес можем да използваме енергията на слънцето, което неми-
нуемо ще окаже положително въздействие върху околната среда – соларната енергия 
е един от факторите, който би могъл да спре глобалното затопляне. Не е нужно да 
търсим нови начини за добиване на енергийни източници, чието използване е скъпо и 
неприродосъобразно, когато природата ни предоставя напълно безплатен и неизчер-
паем източник на енергия – слънцето. 

Принцип на действие – да печелим ток от слънчевите лъчи – как функционира 
това?Соларните клетки са изградени от полупроводников материал – най-често сили-
ций. Полупроводниците повишават своята електрическа проводимост при увеличава-
не на температурата или под въздействието на светлина. Силицият се дотира с други 
химични елементи, за да се създадат области с различна проводимост (p- или n-прово-
димост). На границата между два различно дотирани полупроводникови области се 
образува p-n-преход. 

При соларните клетки обикновено главния слой се дотира слабо с p-елементи, а 
един тънък слой се дотира силно с n-елементи. Така се създава p-n-прехода, който е 
необходим за разделение на зарядите. 

Под въздействието на слънчевата светлина в соларните клетки се образуват 
двойки от заряди – положителни и негативни заряди. Електрическото поле на p-n-пре-
хода разделя тези заряди едни от други. Електроните се насочват към горния електрод 
(метална мрежа покрива силициевия материал) на слънчевата клетка, а положителни-
те заряди към долния. 
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Поради излишъка от електрони в n-силиция и недостига на електрони в p-
силиция се образува електрическо напрежение между металните контакти на предна-
та и задната страна на модула. Ако към соларния панел се свърже електрически кон-
суматор, протича прав ток. С помощта на инвертор, който преобразува постоянния в 
променлив ток, соларната система може да бъде свързана към обществената електро-
преносна мрежа. 

 
 

Фиг. 1 – Принцип на действие на фотоволтаичен панел 
 

Соларни системи – фотоволтаични системи могат да се разделят на свързани 
към електро-преносната мрежа (on-grid) и на свързани към локална електрическа 
мрежа (off-grid).  

“Make the sun work for you!” –  ако изберете подходящия за Вас тип соларна 
система, слънцето ще работи за Вас и ще Ви носи добър допълнителен доход. 

Системи за енергиен мениджмънт – системите за енергиен мениджмънт 
представляват съвкупност от зарядно устройство (контролер), акумулаторни батерии, 
инвертор и специален софтуер. Зарядният контролер регулира стойностите на тока и 
напрежението от фотоволтаичните модули в определени граници, подходящи за 
зареждане на акумулаторните батерии. Акумулаторните батерии, които се използват 
са специално разработените от компанията BYD - Fe технология – които се характе-
ризират с голям на брой пълни цикли (около 6000), висока надеждност на отдаваната 
мощност и много стабилни показатели при висока температура. Всички компоненти 
са свързани помежду си посредством електрически връзки. Специално разработеният 
софтуер представлява набор от софтуерни елементи, чиято основна функция е да  
анализира в реално време всеки един от параметрите на системата, като по този начин 
се постига максимална ефективност при управлението на енергийния поток.  Всичко 
това е обединено като един модул със сравнително малки  размери, което го прави 
много удобно и до голяма степен приложимо в едно домакинство. 

Примерен работен режим: При слънчево време системата ще разпредели необ-
ходимото количество от произведената ел. енергия от фотоволтаичните панели, за да 
захрани всички електроуреди, включени в съответния момент. Ако произведената ел. 
енергия е повече от консумираната, то излишъкът може да се съхрани в акумулатор-
ните батерии или да се отдаде към разпределителната ел. мрежа в зависимост от 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 98

настройките. Целият този енергиен мениджмънт се осъществява благодарение на спе-
циално разработен софтуер. Системите за енергиен мениджмънт BYD са разработе-
ни  в два варианта: 

 
BYD DESS AC (фиг. 2) – Система за енергиен мениджмънт в случай, когато 

фотоволтаичната система е изградена и присъединена към мрежата. 
 

 
Фиг. 2 

 
BYD DESS DC (фиг. 3) – Система за енергиен мениджмънт в случай, когато 

фотоволтаичната система е изградена и няма инвертор работещ в паралел с електро-
енергийната система. 

 

 
Фиг. 3 

 
2. Ветрогенераторни системи – ветрогенераторите намират все по-голямо 

приложение за цялостно захранване на жилища, вили, ферми, отдалечени места, ост-
рови, яхти, телекомуникационни станции и други. Чрез тях може да се постигне енер-
гийна независимост – без присъединителни договори, ежемесечни такси и необходи-
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мост от изграждане на енергопреносна мрежа до вашия обект. На фиг. 4 е показана 
схема на ветрогенератор за самостоятелно захранване. 

 

 
 

Фиг. 4 
 
 
Акумулаторните батерии осигуряват необходимия запас при продължително 

безветрие/облачно време. Голямото предимство е, че капацитета на системите може 
лесно да се увеличи. Към вече работеща система могат да се добавят нови ветро-
генератори, соларни панели, акумулаторни батерии и могат да бъдат монтирани по-
мощни инвертори. Т.е – ако не сте напълно сигурни, че вашата система ще ви е доста-
тъчна, то вие в последствие можете да добавите към вече изградената система нови 
мощности. Най-често използваните ветрогенератори – Таблица 1: 
 

1. Ветрогенератор 0,5kW + 2 акумулатора 12V 150Ah + инвертор 0,6kW÷1kW 

2. Ветрогенератор 1kW + 4 акумулатора 12V 150Ah + инвертор 1kW÷3kW 

3. Ветрогенератор 2kW + 8 акумулатора 12V 150Ah + инвертор 2000W÷5000W 

4. Два ветрогенератора 2kW + 12/16 акумулатора 12V 150Ah + инвертор 5kW 

5. Два ветрогенератора 2kW + 12/16 акумулатора 12V 150Ah + инвертор 5kW + 
соларни панели 0,5kWp 

 
6. Два ветрогенератора 2кW + 12/16 акумулатора 12V 150Ah + инвертор 5kW + 

соларни панели 1kWp 
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II. НЕТРАДИЦИОННИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ 
Иновативен нетрадиционен генератор за електрическа енергия („Тестатика”)  –  

„Тестатика” както е написано не е нито наука, нито хоби (фиг. 5). Така е наречен един 
генератор за енергия в Швейцария, в християнската община-кооператив, с име 
Methernita, не използващ никакви външни източници, но доставящ електричество в 
продължение на по-вече от 30 (!) години в количества достатъчни за задоволяване на 
цялата община, включително и намиращите се там производствените работилници. 
Изобретателят е нарекъл своето устройство Swiss M-L converter, Thesta-Distatica, и 
заявил, че е получил описанието на конструкцията и принципите на работа по-време 
на медитация. От техническа гледна точка, устройството представлява модернизиран 
електростатичен генератор на Вимшурст, дисковете на който са способни да се въртят 
постоянно за сметка на силите на електростатичното взаимодействие.В конструкцията 
също са включени постоянни магнити. Машина с диаметър на дисковете 20 сантимет-
ра произвежда около 200 W мощност, голямата машина има дискове с диаметър  
2 метра и произвежда около 30 kW. 

 
Фиг. 5 

 
Пълен цикъл на верига (фиг. 6) – за да работи веригата трябва да извършва 

трептения (да генерира) и след това трептенията трябва да бъдат изправени, така че 
постояннотоковите импулси могат да бъдат насочени през трансформаторите към 
„големите кутии” и преобразувани в голям ток към DC (постоянноотоковия) извод. 
Иправителният диод, заедно с бобини L1 и L2, и кондензаторите C5 and VC4 са една 
от многото конфигурации, която създава трептения и ги изправя. Токоизправителят 
трябва да има подгряваща спирала, за да провежда електрони от катода и неговата 
ефективност е значително подобрена като вътре представлява вакуумна камера. Рийд 
ключа се задейства от магнитите разположени в краищата на диска да осигури вре-
меви импулс, който да отчете оборотите на диска. 
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Фиг. 6 

Какво прави тази машина да бъде „над останалите” и как нейната способност 
увелича основния си принос, и това така като създава и оползотворява ефекта 
Електронна каскада (Електронно-каскаден ефект), който йонизира и поляризира въз-
духа в средата заобикаляща двете подковидни магнитни конфигурации (основно от  
генериращите диелектрични блокове с висока честота и високо напреженови им-
пулси), молекулите на въздуха се ускоряват с висока скорост право към диелектрич-
ните блокове, така че  да предизвикат сблъсъци с други молекули, да е възможно 
отделянето на свободни електрони, които от своя страна също ускоряват скоростта си, 
за да могат да освободят още повече електрони и т.н. Тази резултантна лавина про-
никва в заобикалящата ги среда. Всяка „голяма кутия” е понижителен трансформатор 
от множество навивки на намотките и прикрепени по особен начин към тороидалния 
магнитопровод, така че да усили полето и да произведе, което зарежда отделно „кон-
дензаторните решетки” , което създава зареждането за извода електростатично екра-
ниране в „големите кутии” е осигурено от външния перфориран алуминиев цилиндър, 
а магнитното екраниране  е осигурено от солиден меден цилиндър. 
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В заключениe – „Тестатика” – име на генератор на „чиста” енергия, или наука – 
неофициално призната, поради факта, че машината в Швейцария до ден днешен се на-
мира под „похлупак” !!! Закономерен въпрос – И защо? Защо до ден днешен този ге-
нератор не стои във всеки дом и всеки цех  Как се прикрива потока от информация за 
подобно изобретение? И по-какъв начин това се осъществява? Според някои непрове-
рени данни при гласуване в общността на предложението: „За предоставяне техноло-
гията на машината „Тестатика” на всички заинтересувани по света”, единственият 
глас „Да” е бил на Великият Българин – професор Стефан Маринов. Той загива 
при загадъчни обстоятелства, като преди това построява образци на два 300 ватови 
работни модели на генератора „Тестатика”. 

 
III. ИЗВОД 
Нетрадиционните възобновяеми източници на енергия са нашата алтернатива 

за получаване на екологично чиста и евтина енергия. Те са обещание за безкраен еко-
логичен източник. Надежда за спасението на нашата планета. Те са практически неиз-
черпаем източници на енергия. Те не водят до замърсяване на околната среда и до 
климатични аномалии. Те притежават качества, с които нито един от традиционните 
източници за производство на електроенергия не може да се похвали. Чистите и мо-
дерни технологии са надежда, че бъдещето може да е основно от неизчерпаеми и 
незамърсяващи околната среда производства. Възобновяемите източници на енергия 
намаляват емисиите на парниковите газове и отделянето на киселини, подобряват 
качеството на въздуха. Те са решение на социалните проблеми, свързани с настоящата 
употреба на енергия. 
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РАЗВИТИЕТО НА БУРГАС ВЪВ ВОДЕЩ ЛОГИСТИЧЕН 

ЦЕНТЪР според КОНЦЕПТА/цията/ ЗА РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ 
 

Радовеста Тодорова Стюърт 
Бургаски свободен университет 

 
Т р е т а  н а г р а д а  

 
THE DEVELOPMENT OF BURGAS INTO A LEADING LOGISTIC 
METROPOLIS FOLLOWING THE CONCEPT OF REGIONALISM 

 
Radovesta Todorova Stewart 

 
 
Abstract: In the dynamic environment of the 21st century and with the shift of trade to the 
internet, the connection between global and regional level is significantly shortened. This 
paper discusses the role of Burgas city/region as a logistics center in the past, its 
rediscovery today in search to find a way to prosper as a global logistic hub in the future. 
Could it succeed, what are the existing mechanisms of action and what are the problems to 
implement them? 
 
Key words: Regionalism, Regionalisation, Clusters, Competitive advantages, Logistic, 
Globalization, Global strategy, Regional Development, Transport corridors. 
 

 
Глобализация, но чрез „регионализация”?!… 
Преминаването директно от регионално към глобално ниво е формула за успе-

ха, използвана от древността до нашето съвремие. Само регионите могат да създадат 
успешна диверсификация, имайки  предвид компонентите на глобалната среда. Още в 
Римската и Византийската епоха провинциите или регионите играят важна роля, 
както за доброто административното управление, така за икономическото развитие на 
огромните империи. Най-успешните провинции налагат името си, секат собствени мо-
нети и издигат свои представители в политическия елит,  някои, от които достигнали 
до титлата император. 

 

Още в това далечно време провинция Тракия се слави с продукцията си от ви-
сокоценено вино и жито. За да достигнат тези стоки до останалата част на империята 
или т.н. тогавашен познат свят, в дъното на най-широкия и удобен залив на Черно 
море – Бургаския, са построени тържище и укрепено пристанище, до чиито две пътни 
станции (митници) от вътрешността на провинцията се стига по каменни пътища. 

 

Това е началото на Бургас – един логистичен център в миналото, преоткриващ 
себе си днес и търсещ начин за просперитет в бъдеще. Възможен ли е успехът, какви 
са съществуващите механизми за действие и проблемите за тяхното прилагане? 

 
Концепцията и механизмите за регионален просперитет в глобална среда 
В динамиката на 21-ви век, с пренасочването на търговията към интернет сре-

дата, връзката между глобалното и регионалното ниво значително се съкращава.   
Изграждането на големи митнически и пазарни съюзи като ЕС създават пред-

поставки за все по-значима степен на глобализация. 
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 „Европа на регионите” е концепция, създадена от бащата на регионализма 
Дени дьо Ружмон. Макар че и до днес няма общоприета дефиниция на понятието 
“регион”, в рамките на регионалната, структурната и кохезионната политика на ЕС 
под него се разбира най-вече административен регион, т.е. област, която е обединена 
поради културни, икономически, социални и административни причини и която е 
подчинена на едно общо правомощие. Пример за такива административни единици в 
Германия са провинциите, а в България областите, които следва да преминат към 
новото териториално деление, съгласувано с общоевропейската политика на ЕС. 

 
С ратификацията на Лисабонския договор ЕС залага изцяло на връзката глоба-

лизация от субнационално ниво, като регионите и общините са главен бенефициент в 
усвояването на средствата от европейските фондове в Програмен период 2014-2020. С 
това се цели оптимизацията на работата, директна връзка и по-голяма прозрачност в 
усвояването на средствата. Доколко това е осъществима и успешна стратегия, за сега 
мненията са противоречиви. 

 
Пред прага на новия програмен период, тезата на доц. Г.Маринов от 2008 г. (в 

началото на предходния програмен период 2007-2013), че „ най-неподготвеното и 
най-немотивираното равнище – регионалното и общинското, ще поеме основната те-
жест по усвояването на средствата без да е било включено в разработването на страте-
гиите и без да разполага с предвиден финансов ресурс за изграждане на качествен ка-
пацитет”, е все още валидна.[1] 

 
Може би е време да почерпим опит извън пределите на Европа – отвъд 

Атлантика,  от където идеите и концептът за регионален просперитет в глобална среда 
са много по-добре развити не само на теория, но и на практика от известни амери-
кански икономисти като Майкъл Портър, Розабет Кантър и т.н. 

 
Професорът от Харвардския университет Розабет Мос Кантър посвещава реди-

ца трудове на усъвършенстване концепта за регионализма. Нейното изследване е със-
редоточено върху моделите за най-добро съчетание между глобална икономика и оп-
ределен регион, който предлага специфични местни ресурси. В статията си „Региона-
лен просперитет в условията на глобална икономика“ проф.Кантър посочва 3 начина, 
по които регионите биха могли да инвестират в способности, свързващи местното 
население с глобалната икономика:[2] 

 
1. в мисленето – мислещи хора или тези, които се изискват от индустрии, свър-

зани с високи технологии, иновации, услуги и специализирано познание; 
 
2. в производствените умения – производители или изключително компе-

тентни изпълнители. Такива центрове са особено предпочитани от големите про-
мишлени производители; 

 
3. в търговските способности – търговците или тези които специализират във 

връзките. Тези центрове се характеризират със специфично географско положение – 
естествени пресечни точки между различни култури, осигуряващи осъществяването 
на сделки и транспортирането на стоки и услуги по най-добрия начин. 
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Посочват се и 4 основни фактора, които са от съществено значение за успеха: 
• наличие на лидери с добра визия и чувство за перспектива – лидерство с 

глобална стратегия, които имат ясна стратегия за икономическото разви-
тие на региона и усилено работят за привличането на международни ком-
пании. 

• благоприятен бизнес климат и позитивна работна етика – подсилване ци-
къла на развитие, която привлича дългосрочни инвестиции; 

• утвърдена практика на обучение и възможност за усъвършенстване на 
уменията на работната ръка – подобряване на обучението и образуванието; 

• сътрудничество в рамките на общността между властите и бизнеса. 
 

За да се завърши теоретичната рамка на регионализма е необходимо спомена-
ването на още една важна концепция, придобила огромна популярност и развитие в 
края на 20-ти и началото на 21 век, не само с автора си, но и заради добрата си прак-
тическа приложимост. През 1990 г. професорът от Харвардския университет Майкъл 
Портър излага в труда си The Competitive Advantage of Nations теорията за бизнес 
клъстеризацията. Авторът дефинира клъстера като „географски близка група от 
взаимосвързани компании и асоциирани институции в специфична област, обединени 
от обща идея и допълващи се взаимно”.[3] Клъстерите могат да бъдат създавани от 
най-различни, но взаимодопълващи се участници – от специализирани доставчици, 
обслужващи компаниите и фирмите в сродни отрасли, до университетите, агенциите 
за стандартизация и търговските асоциации, като географската им концентрация 
способства за развитието на идеите и хората, в процеса на прокарване и стимулиране 
на иновационното поведение.  

 
Примери за успех 
Тези два теоретични концепта не са абстрактни. Те изхождат от практиката и се 

базират върху проучване развитието на конкретни региони. В изследването си проф. 
Кантър визира метрополията Маями (САЩ) като пример за регион, развил се до 
глобален търговски и логистичен център, използвайки естествените си конкурентни 
предимства и специализирайки в транспортните и търговски връзки. 

 
Можем да разгледаме Маями като първи пример за успех. Трудно е да съпоста-

вим една огромна американска метрополия от другата страна на Атлантическия океан 
с черноморската област Бургас, но ако се вгледаме ще открием множество общи ха-
рактеристики като уникален кръстопът на различни етноси, транспортни коридори и 
географска даденост. 

 
Маями има уникална географска позиция, представляваща естествена врата 

между двете Америки и трансатлантическите страни. През последните 50 години гра-
дът е използвал своите естествени конкурентни предимства и се е специализирал в 
търговските и транспортни връзки. Днес Маями е един от логистичните топ центрове 
в света. 

 
Само за 110 години (1896-2006) метрополията Маями от 1000 жители е нарас-

нала до 5,5 милиона. Големият бум започва със задълбочаването на междуконтинен-
талните търговски връзки. Пристанището и летището на Маями продължават да се 
разрастват, използвайки благоприятните географски дадености.   
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Днес Маями е известен още като „Круизната столица на света“,  обслужвайки 
най-големия поток от пасажерски круизни кораби в света, но и като  „Карго порта на 
Америките“, нареждащ се между най-големите пристанища за карго товари в САЩ. 
Само в пристанище Маями са заети над 175 000 работника. Подобно е положението и 
на летище Маями, което се нарежда на 25-то място в света по заетост и на едно от 
челните места по обработени карго товари. Но транспортната инфраструктура на 
града не свършва до тук, осигурена е железопътна мрежа с огромен капацитет, която 
да поема стоко- и пътнико-оборота от и към летището и пристанището на града. 

 
Друг глобален център, сполучливо прилагащ модела за успеха се намира много 

по-близко до Бургас. Това е четвъртият по-големина град в съседна Турция – Бурса. 
Сходството на двата града/региона не идва само от името, но и от множество иконо-
мически, социални и географски показатели.  

 
Бурса е център не само на турската, но и на глобалната локомотивна и моторна 

индустрия. Градът може да се разглежда като турския Спартанбург-Грийнвил. Веко-
вен център на текстилната индустрия, Бурса е генерирала огромен капацитет и ком-
петенция в промишлената индустрия. Опитни специалисти, елитни учебни заведения, 
насочени към обучението в инженерни специалности – налице са всички предпос-
тавки по дефиницията на Кантър за превръщането на този район в център – особено 
привлекателен за промишлени производители от световна класа. Местната власт не 
пести усилия за привличането на глобални компании като Рено, Фиат и Пежо, които 
са създали свои фабрики тук. Водещите фирми в производството на мотриси Бош, 
Mako, Valeo и Delphi са превърнали Бурса във важен световен център за производство 
на локомотивни части. Всичко това се базира и на изградената в последните 30 годи-
ни, отлична инфраструктура – голямо летище, две близки карго пристанища – Изник 
и Гемлик и адекватна градска мрежа с интегрирани множество видове транспорт – 
железопътен, автомобилен на няколко нива, подземен и надземен. 

 
Къде е Бургас? 
Регионите от разгледаните два примера безспорно са просперирали в глобални 

центрове, използвайки своите конкурентни предимства, трупани през годините. Но 
какво можем да извлечем от техния пример и къде е мястото на Бургас? Имаме ли 
собствена стратегия и в какво можем да специализираме, за да успеем? 

 
От създаването си до днес Бургас съществува като пресечна точка на различни 

култури, срещащи се тук, за да търгуват и транспортират стоките си.  През 5 - 4 век 
пр.Хр. на територията на днешен Бургас съществувало античното тракийско селище 
Сладките кладенци (кв.Победа).[4] То добива известност като първия емпорион 
(тържище) на най-стария град по Черно море – полиса Аполония Понтика  
(дн. Созопол). При археологически проучвания са открити т.н. амфорни „складове“,  
пълни с антични съдове – амфори и питоси, представляващи универсална корабна 
тара в древността, както и реципрочното разменно средство – най-древната черномор-
ска валута – стрели-монети и медни слитъци. Търгували са се най-вече медна руда, 
жито и вино срещу идващите по море зехтин и кожи.  

 
Социалното и икономическо предназначение на най-вътрешната точка на 

Бургаския залив не се променя и по време на Римската империя. В средата на 2 век по 
времето на римския император Антонин Пий крепостта Бургос (н.Форос) – предшест-
веник на съвременния Бургас, е изградена като логистична връзка на римската коло-
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ния Деултум и богатите вътрешни тракийски провинции със сърцето на империята и 
морските търговски пътища.  

 
Върху Певтингеровата карта (римската пътна карта от 4 век) са отбелязани 

двете римски станции (пътни възли/митници), намиращи се на територията на днешен 
Бургас: Пудизо (н.Форос) и Акве Калиде (Бургаски Минерални бани).[5] В тях се 
обработвали товари и се заплащали съответните митнически такси. За това свидетел-
стват множеството открити оловни пломби и печати от периода на късната Античност 
и Средновековието.  

 
По време на Османското владичество мястото продължава да се използва като 

удобно пристанище и врата на богатите житници от региона. То е притегателен 
център за европейски търговци и дипломати още от 18 век до 40-те години на 20-ти 
век. По време на Руско-турските войни в началото 19 век, пристанищният град е 
забелязан от Руската империя и е превърнат във военна крепост, което завършва с 
целенасочена изселническа кампания на християнското население от Източна 
България в Русия. В османските статистически справочници е записано, че сред 
черноморските пристанища през 1865 г. Бургас се нарежда на второ място по тонаж 
след Трапезунд.[6] 

 
След Освобождението на България Бургас се превръща в бързо развиващ се 

търговски град. Започва ударно изграждане на транспортна инфраструктура, която да 
осигури добра връзка с вътрешността на региона и страната. През 1889г. са отделени 
30 млн. лева за продължаване на ж.п. линията от Ямбол до Бургас, а през 1894 г. 
започва изграждането на ново съвременно пристанище.[7] 

 
В края на 19-ти век Бургаското пристанище се посещава от кораби на почти 

всички европейски страни, до него с вагони се предвижват огромни количества 
зърнени храни u други стоки, а вносът и износът се увеличават рязко. За периода 
1892-1893г. в Бургас действат 18 търговски къщи и 10 комисионно-експедиторски 
фирми от Франция, Турция, Гърция, Италия, от които най-влиятелна е френската 
търговска къща Луu Драйфус.[8] 

 
Описанието, което из-

вестният историк акад. К. 
Иречек дава за Бургас: 

  „... Приближим ли се 
към пристанището, забелязва-
ме равни улици, насадени с 
редовe акации, нови тухлени 
къщи, нова гръцка църква, ново 
българско училuще u всякакви 
складове и всичко това прави 
впечатление на неотколе осно-
ван международен град с из-
вестно бъдеще. 

То не ще го отмине... "  
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Днес Област Бургас е най-голямата от 28-те области в България. Администра-
тивен център на областта е град Бургас – намиращ се в дъното на най-широкия залив 
по-западното черноморско крайбрежие- локация, която осигурява отлични възмож-
ности за развитието на пристанище Бургас като едно от най-големите в Черно море. 
Бургас разполага с модерно летище, което единствено в България може да обслужва 
най-големия клас товарни и пътнически самолети, поради дължината и вида на 
настилката на пистата си. Бургаска област граничи на юг с Турция и е отдалечена на 
200 км от мегаполиса Истанбул. Това кратко изложение на географските дадености и 
съществуващата инфраструктура на Бургас цели да изложи естествените му конку-
рентни предимства днес.  

 
Бургас е залегнал като важна точка в редица национални и общо-европейски 

стратегии, които предопределят инвестициите на средства от структурните фондове 
на ЕС в големи инфраструктурни обекти. Бургаски регион е свързан в паневропей-
ската транспортна мрежа чрез Коридор N 8. В „Развитие на националната транспорт-
на инфраструктура като част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), 
осигуряваща интегриране в европейското пространство и връзки с основните урбани-
зационни центрове на съседни страни” – част от Национална концепция за простран-
ствено развитие 2013-2025 г., е заложено създаването на главна източна ос „север-юг” 
(Румъния) ГКПП Дуранкулак-Варна-Бургас-ГКПП Малко Търново/Турция), свързва-
ща българските черноморски туристически центрове с тези в южна Румъния (в района 
на Мангалия, Констанца и Мамая) и Турция на юг. Предвижда се изграждане на 
автомагистрала „Черно море”.[9] 

 
Лидерство с глобална стратегия 
Разглеждайки изложените от Розабет Кантър 3 начина, по които регионите би-

ха могли да инвестират в способности, свързващи местното население с глобалната 
икономика, Бургас трябва да се съсредоточи в изграждането и подобряването на 
търговските си способности – специализиране във връзките. Налице е специфично 
географско положение – градът и регионът са естествена пресечна точка между раз-
лични култури. Регионалният просперитет може да се осъществи чрез разгръщане на 
вече съществуващата транспортна мрежа по въздух, вода и земя. Това ще спомогне 
осъществяването на сделки и транспортирането на стоки и услуги по най-добър 
начин. В града съществуват няколко специализирани учебни заведения, които могат 
да създават кадри за сектора на логистиката. 

 
В последните 5 години на местно ниво се наблюдава политическа воля за при-

вличане на нови инвестиции и работа с глобални компании. За разлика от постоянст-
вото в регионалната политика на района около Бурса от примерите за успех, Бургас 
криволичи в развитието си през последните 25 години. От силно индустриализиран 
град с тежки производства до 1990 г., през посткомунистическите години на привати-
зация до началото 21 век и влизането на България в ЕС (2006г.), преориентирало по-
голяма част от инвестициите в региона към сектор туризъм. 

 
Ако се върнем към теорията на Р. Кантър, това от което Бургас се нуждае днес, 

за да завърши формулата на успеха е лидерство с глобална стратегия.  
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Предприети са вече няколко стъпки за подобряването на транспортната инфра-
структура в града и региона: 

• големият пътен трафик се изнася извън територията на града; 
• подобрения на Пристанище Бургас, строеж на пътнически терминал; 
• изграждане на допълнителни терминали на Летище Бургас; 
• изпълнение на проект за интегриран градски транспорт; 
• създаване на проект за Бургаски транспортен и логистичен клъстер. 
 
Но това което ние трябва да направим днес е не просто да се възползваме от да-

дените възможности и естествени конкурентни предимства, а да открием и изградим 
лидери с добра визия и чувство за перспектива, които да имат ясна стратегия за ико-
номическото развитие на региона и усилено да работят за привличането на между-
народни компании. 

 
В нашето съвремие процесът на глобализация е в напреднал стадий, необратим 

и всеобхватен. Оказва се че регионализмът и глобализацията не са антиподи, а 
взаимодопълващи се  процеси – регионалният просперитет е възможен само чрез ус-
пешно заемане на позиции в глобалната среда и обратно, към глобализма се премина-
ва най-лесно директно от субнациалното ниво без да се засягат интересите на наци-
оналното. Може би е време да се отърсим от предразсъдъците си към Америка и Азия, 
които до момента се справят с новите икономически тенденции много по-успешно от 
т.нар. „Стар свят”. 

 
 

Литература: 
 

1. Доц. д-р. Георги Маринов, Проблеми на субнационалното равнище в ЕС, „Бизнес 
посоки”, издание на ЦИУН БСУ, бр.1/2008 г. 

2. Кантър Р., Регионален просперитет в условията на глобална икономика, В: 
Harvard Business Review за Лидерството в един променен свят, С., Класика и стил, 
2008, стр.132. 

3. Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free 
Press. 1–857 pgs. 

4. Дражева, Поглед в историята на Бургас, 2010 г., ст.2, 
http://www.burgasmuseums.bg/uploads/historyburgas2010bg.pdf 

5. Карайотов, Кияшкина, Господинов, Бургас - вечното пристанище, 2000 г., стр.64-
66 

6. Тонев, Българското Черноморие през Възраждането, 1995, стр.130/Michoff, 
Contributio… III, 1950, p.600 

7. арх.Деви Симеонов, Бургас – поглед отвътре, 2008г., стр.165-166 
8. Арх.Сиркаров, Архитектурата на Бургас 1878-1940 г., 2010 г., стр.12 
9. ОП Регионално Развитие, Националната концепция за пространствено развитие 

2013-2025 г. 
 
 
 

Научен консултант: 
доц. д-р Николина Драгнева 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 110

 
ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ  
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RESEARCH VIEW OF EMPLOYEES FROM INSTITUTIONS FOR 
PEOPLE WITH DISABILITIES ON PREPAREDNESS FOR THEIR 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND INTEGRATION 
 

Julia Kutharova, Georgi Nedialkov 
Bourgas Free University 

 
 

Abstract. The article focuses on a survey conducted with 48 employees from institutions and 
52 individuals with disabilities on issues of their socialization and professional development 
in Bulgaria. The obtained results confirm the working hypothesis that the employees are not 
willing to accept the idea of integration and inclusion of people with disabilities.  
 
Key words: staff surveys, people with disabilities, career. 
 
 

Законите на република България и света [3, 4], имат за цел създаване на усло-
вия и гаранции за равнопоставеност и социална интеграция на хората с увреждания. 
Подкрепа на тях и техните семейства, както и интегрирането им в работна среда. 
Много програми и фондации в България работят в тази насока и предоставят социал-
ни услуги, [5]. По темата са извършени редица проучвания [1, 2] в страната.  

Изследването, което проведохме обхваща сравнително мащабен социален пери-
метър. Темата за нашето изследване не е случайно избрана, а е продукт на дълги об-
съждания и коментари на проблемите за социализация на хора с увреждания. В съвре-
менното българско общество този проблем се ползва с висока степен на актуалност. 

Целта на изследването беше да се проучи мнението на хора с увреждания и на 
служители от институциите за готовността за професионална им реализация и интег-
рация.  

Задачите, които си поставихме при проведеното анкетно проучване са:  
▪ Проучване на литературните източници по проблема. 
▪ Проучване на актуалната нормативна уредба, дефинираща и регламентираща 

интеграцията и професионална реализация на хората с увреждания. 
▪  Създаване на  изследователски инструментариум. 
▪  Планиране, подготовка и провеждане на емпирично изследване. 
▪ Обработване, анализиране на получените данни и формулиране изводи за ста-

туса на проблема. 
▪ Подготовка на социални мерки за оптимизиране процеса на интеграция и про-

фесионална реализация на хората с физически увреждания.  
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Работната хипотеза, която си поставихме, е едновременно комплексна и опти-
мално конкретизирана. Основната ни задача беше вследствие на получените данни да 
я потвърдим или отхвърлим.  Допуснахме, че:  

▪  Служители в институции за работа с хора с увреждания не са категорични в 
мненията си и не са готови в професионален, емоционален, информационен и со-
циален аспект да приемат идеята за пълноценна им интеграция и включване. Нагла-
сите са по-скоро неясни, немотивирани и хаотични, което затруднява интегриращия 
процес; 

▪ Хората с увреждания също не са готови за пълноценна (включително профе-
сионална) реализация. 

Основният използван метод на изследването е анкетният. Изготвихме инстру-
ментариум от два  въпросника, съответно  за хора с увреждания и за служители в ин-
ституции, работещи с хора с увреждания. Изследването обхваща: 52 анкетирани лица 
с увреждания и 48 анкетирани служители в институции. Извършена е математико-
статистическа обработка на данните. 

По-надолу в текста представяме някои от най-важните отговори и зависимости, 
които се очертаха. 

 
Въпрос 1 към хора с увреждания: Как според Вас е настроено обществото 

към проблемите Ви? 
Една трета от анкетираните заемат неутрална позиция, близо четвърт от тях са 

отговорили отрицателно и също толкова по-скоро положително. 
 

23,1%0,0%

19,2%

34,6%

23,1%

Отрицателно По-скоро отрицателно
Неутрално По-скоро положително
Положително

 
 

Фиг. 1. Отношение на обществото към проблемите на хората с увреждания  
(според анкетираните хора с увреждания) 

 
 

Въпрос 2 (анкета за хора с увреждания): Осигурен ли е равен достъп на хора 
с увреждания до работни места и трудова заетост? 

Най-голям процент заемат отговорилите с по-скоро не (42,3%). На второ място 
са отговорите с по-скоро да (23,1%). Нямат мнение 11,5% от анкетираните лица. 
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Таблица 1. Наличие на равен достъп на хора с увреждания  
до работни места и трудова заетост 

 

Отговори Относителен дял 
Да  3,8% 

 По скоро да  23,1% 
По скоро не 42,3% 
Не  19,3% 
Нямам мнение 11,5% 

 
 

Въпрос 3 (анкета за служители в институции за хора с увреждания): Доста-
тъчно квалифицирани ли са  хората с увреждания, които познавате за наемане на ра-
бота? 

Отговорите на този въпрос се колебаят в съотношение – 41,7% (по-скоро да), 
към 25% (по-скоро не). Също толкова (25%) нямат мнение. 

 

8,3%

41,7%
25,0%

0,0%
25,0%

 Да По-скоро Да  По-скоро  Не  Не Нямам мнение

 

 
 
Фиг. 2. Мнение на служители от институциите, относно квалификацията  

на хора с увреждания 
 
Въпрос 4 (анкета за служители в институции за хора с увреждания): 

Достатъчно ли са информирани според Вас, работодателите за евентуални преферен-
ции и облекчения, които биха получили  при наемане на  работници или служители с 
увреждания? 

Разнопосочни са мненията на анкетираните служители по този важен въпрос. 
Общо 66,6% са отговорили с не и по-скоро не, относно информираността на работода-
телите за евентуални преференции и облекчения при наемане на такива работници 
(виж долната фигура). 
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4,2%

25,0%

29,1%

37,5%
4,2%

Да По-скороДа По-скоро Не Не Нямам мнение

 
 

Фиг. 3. Информираност на работодателите при наемане на работа на хора с увреждания  
(според служители в институции за хора с увреждания) 

 
Въпрос 5 (анкета за служители в институции за хора с увреждания): Доста-

тъчно ли според Вас, работодателите познават нормативната база на Република 
България за хора с увреждания?  

При проведената анкета отчетохме, че много малка част от работодателите 
познават нормативната база на страната по този въпрос – 16,7%, нямат мнение една 
трета от анкетираните, а половината от тях са отговорили отрицателно на въпроса. 

 
Въпрос 6 (анкета за служители в институции за хора с увреждания): От 

какви източници според Вас, обществото основно получава информация за хората с 
увреждания?  

В България все още обществото е слабо информирано за живота на хората с ув-
реждания. Съгласно данните от посочената таблица, основната информация за тях 
идва от медиите (44,8%) и от Интернет (26,3%). На трето място са поставени социал-
ните институции с 18,4%. 

 
Таблица 2. Източници от които обществото получава информация  

за хора с увреждания 
 

Източници на информация Относителен дял 
Медии  44,8% 
Интернет  26,3% 
Социални институции 18,4% 
Неправителствени организации 7,9% 
Друго  2,6% 

 
Въпрос 7 (анкета за служители в институции за хора с увреждания):  Какви 

са според Вас, източниците на информация на евентуални работодатели за наемане на 
хора с увреждания? 

Отговорите на тези служители на въпроса са разнопосочни – по около една чет-
върт смятат, че работодателите получават информация от четири вероятни източници: 
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медии 22,5%; интернет 22,5%; социални институции 22,5% и бази данни за квалифи-
кацията на хора с увреждания 20,0%. 

 
Въпрос 8 (анкета за служители в институции за хора с увреждания):  Как-

во, най-много според Вас отблъсква работодателите от наемане на хора с увреж-
дания? 

Като обобщение на по-горните въпроси идва отговорът на служители от тези 
институции, че неясното законодателство (23,2%), допълнителната документация 
(23,2%), допълнителни изисквания към условията на труд водещи до по-големи 
разходи (19,7%), както и опасения за по-ниско качество на труд (12,5%) са основните 
притеснения стоящи пред работодателите. 

За набиране на допълнителна информация, по време на проучването на-
правихме съпоставка като зададохме един и същи въпроси на двете групи анке-
тирани лица (хора с увреждания и служители в институции за хора с увреж-
дания).  

На въпроса /зададен  към хора с увреждания и служители в институции за 
хора с увреждания/: Добро ли е законодателството/държавната политика по отно-
шение на хората с увреждания?  

Възможните отговори са пет. Повече от 2/3 от хората отговарят, че законода-
телството и държавната политика за хората с увреждания не са добри и държим да от-
бележим, че нито един от анкетираните не е дал категоричен положителен отговор. 
Над 2/3 от служителите твърдят, че няма добро законодателство и държавна  поли-
тика за хората с увреждания. Няма даден категоричен положителен отговор. 

 

0,0%0 ,0%

7,7%

0,0%

61,5% 5 8,3%

15,4%

16,7%

15,4%

25,0%

 Да П о -с к ор о  Да П о -с к ор о  Н е Н е Н е  мог а  да
пр ец е ня

 Въп ро с 1

 
 

Фиг. 4.  Отношение на законодателството/държавната политика  
към хората с увреждания  

(според хора с увреждания и служители в институции за хора с увреждания) 

 
На въпроса: Ако имаха възможност да избират, какво биха предпочели 

хората с увреждания? Въпросът е зададен към хората с увреждания и служители на 
институции за хора с увреждания. Възможните отговори са три: 
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- работа с подходящо заплащане 
- парична помощ 
- материално подпомагане 
Две трети от хората с увреждания предпочитат работа с подходящо заплащане, 

защото по-този начин избягват социалната изолация и по-лесно се адаптират към 
социума. Паричната помощ и материалното подпомагане са приоритет на лицата с по-
тежки увреждания. Също толкова от запитаните служители декларират, че хората с 
увреждания предпочитат работа с подходящо заплащане, следвано от парична помощ – 
25,0% и само 8,3% твърдят за материално подпомагане. Те са разпределени в относи-
телни дялове по следния начин: 

 

7 3 , 1 %
6 6 ,7 %

1 5 , 4 %
2 5 ,0 %

1 1 , 5 %
8 , 3 %

Работа  с
п одходящ о
зап л ащан е

М атер и алн о
п одпом аг ан е

 В ъп рос  1

 
Фиг. 5. Предпочитания на хората с увреждания (според хората  с увреждания  

и служители в институции за хора с увреждания). 
 
На въпросите: Вие лично упражнявате ли правото си на труд? /зададен към хора-
та с увреждания/ и Имате ли информация дали някои от тези хора с увреждания 
упражняват правото си на труд? /зададен към служителите на институции за хора с 
увреждания/ 
 

69,2%

30,8%

0%
10%
20%

30%

40%
50%

60%

70%

Да Не

12,5%

54,2%

20,8%
12,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

 Да , много от тях Недос та тъчно Твърде  малко Ням ам

информация  
 

  
Фиг. 6. Относно упражняване правото на труд (според хора с увреждания  

и служители в институции за хора с увреждания) 
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По-голямата част от анкетираните служители (около две трети) отговарят, че  
недостатъчно или твърде малко хората с увреждания упражняват правото си на труд. 
Според анкетираните лица с увреждания, положително  на този въпрос са отговорили 
69,2%. 

 

От проведеното анкетно проучване направихме следните изводи: 
Около 2/3  от хората с увреждания избират работа с подходящо заплащане пред 

материално подпомагане и парична помощ. Подобно е и мнението на служителите от 
тези институции относно възможността лицата с увреждания да изберат работа пред 
парично подпомагане. Една трета от анкетираните лица с увреждания не упражняват 
правото си на труд. 

По-голямата част от лицата с увреждания са солидарни, че държавната поли-
тика и законодателството на България все още не е достатъчно добро за тях. 58,3% от 
служители от ИХУ са на същото мнение. 

Близо половината (42,3%) от хората с увреждания нямат равен достъп до работ-
ни места и трудова заетост. 

Служители от ИХУ са категорични (54,2%), че лицата с увреждания недоста-
тъчно упражняват правото си на труд. Че са достатъчно квалифицирани споделят бли-
зо половината от анкетираните служители, но също така и една четвърт от тях нямат 
мнение по въпроса. 

Служителите споделят, че работодателите не са достатъчно информирани за 
преференции и облекчения, които могат да получат при наемане на  лица с увреж-
дания. Почти половината са на мнение, че работодателите не познават достатъчно 
нормативната база на Република България за хора с увреждания.  

Медиите, Интернет и социалните институции са основните източници от които, 
обществото  получава информация за хората с увреждания. Разнопосочни са мненията 
за причините,които отблъскват работодателите от наемане на хора с увреждания, като 
основните причини са водене на документация и неясното законодателство на страната.  

Пречка по пътя на социалната интеграция, според анкетираните хора с увреж-
дания е негативното отношение на обществото към тях, съпроводено с недружелюб-
ност, все още с предразсъдъци, с неразбиране на проблемите им. 

Потвърди се работната хипотеза, че служителите в институции за работа с хора 
с увреждания не са категорични в мненията си и не са готови в професионален, емо-
ционален, информационен и социален аспект да приемат идеята за пълноценна интег-
рация и включване на хората с увреждания. Нагласите са по-скоро неясни, немотиви-
рани и хаотични, което затруднява интегриращия процес. 
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П о ощ р и т е л н а  н а г р а д а  

 
THE ANTIDISCRIMINATION MEASURES LIKE ETHIC 

PRINCIPLES THROUGH THE VIEW OF THE INTERNACIONAL 
LAW AND THE NATIONAL LABOUR LAW 

 
Ivanina Atanasova Vlaxova, Ralica Plamenova Terzieva  

 
 

Abstract: The antidiscrimination measures are normatively established like in the national 
and in the international labour law. The present report reveals the important meaning of 
these measures like ethic principles whose are integral part of the legal area of the people. 
On the another hand marks the idea of inclusion of new legal norm in our Labour code 
about the obligation of employer to makes motivated written explanation for irrational 
refusal for hire for employment.  
 
Key words:  discrimination, ethic rules, protection, international law, labour law. 
 
 

1. Връзка между трудовото право и етиката 
Връзката между право и етика1 е неразривен и сложен феномен, който по 

своята същност съществува още с възникване на самото право. Етиката като правила 
от морални поведения и принципи се е разположила не само в социалната и  иконо-
мическата сфера, но също така и в правната. Нравствените норми се прилагат субси-
диарно към правните норми. Поради тази причина българското законодателство, отра-
зявайки важността на тази нужда, въвежда етични правила във всички правни сфери. 
Трудовото право2 като отрасъл, уреждащ отношенията между работодател и работник 
или служител, създава свои етични правила. Основно етично правило е защитата на 
труда от закона, което означава защита на лицата, които го упражняват. Център на 
трудовите отношения е човешката личност на работника или служителя с правата, 
които произтичат от престираната от него работна сила. Страните в трудовото право-
отношениe са в режим на равнопоставеност, но това не означава, че техните права  са 
еднакви. Поради това възникват различни проблеми и спорове между страните по 

                                                            

[1] Вж. за определение Български тълковен речник, Наука и изкуство, С, 1976 г. и Кирил Нешев, 
Етика, С., Софи-р, 1994 г., стр. 54-70. 
[2] Вж. в тази връзка Мръчков, В., Трудово право, Сиби, 2012 г. и Василев, А., Трудово право, 
издателство на българския свободен университет, 1997 г.   
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трудовото правоотношение. За тяхното решаване могат да  помогнат общоприети 
етични правила за поведение. Без тези правила трудовото право ще се превърне в хаос 
от безредие и сблъсък от несъгласувани волеизявления.  

Разрастващата се дискриминация3 в трудовите отношения създава несправед-
ливост и неморалност. Това води до разрушаване на равните възможности на пазара 
на труда. В тази насока е нужно настоящата антидискриминационна политика в стра-
ната да се доразвие, минавайки през идеите на международното право. Належащата 
антидискриминационна политика се занимава с въпроси, относно дискриминацията 
при постъпване на работа, равното положение при плащането на двата пола, равен-
ство при получаване на отпуските, при обявяване на свободно работно място и при 
учредяване на трудово правоотношение. Водещо е прокламирането на равенство по 
достойнство на всички граждани пред закона и недопускане на ограничения, относно 
правата и привилегиите им, основани на дискриминационен признак.   

 
2. Антидискриминационната политика в международните актове  
Достойнството и равенството4 на гражданите в трудовите правоотношения се 

защитава не само от националното законодателство, но и от международните актове5. 
По този начин антидискриминационните мерки стават неделима част от основните 
свободи и права на човека.  

На първо място се съдържат в чл.2, т.1, чл.7 и чл. 27 от Всеобщата декларация 
за правата на човека. В чл.2, ал.2 от Международния пакт за икономически, социални 
и културни права от 1966 г. и  в чл. 11 от Конвенцията на ООН за премахване на 
всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г. и други. Защита-
та на труда на гражданина е гарантирана и от Международната организация на труда 
като един от главните органи на ООН. Основните задачи на МОТ са: развиване на 
социално-икономическия процес, повишаване на стандарта на живот и подобряване 
условията на труд, защита на социалните и икономически права. В тази насока са 
приети едни от най-важните конвенции за премахване на дискриминацията – Кон-
венция № 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите и 
Конвенция № 100 за равенството на заплащане на мъжката и женската работна ръка 
за равен труд от 1951 г. Основните въпроси, които включват тези Конвенции са: поня-
тието за дискриминация; приложното й поле; методите, чрез които си осигурява 
забраната и премахването на дискриминацията в областта на труда и професиите. 
Задължението на МОТ е да подпомага в различните държави осъществяването на 
програми за защита на работниците в трудовите им правоотношение с работодателя. 
От 2002 г. насам между България и МОТ е подписана програма за сътрудничество, в 
която е планирано сътрудничество в следните основни сфери: фундаментални прин-
ципи и права на работата, заетост, социална защита и социален диалог. Целта на 
това сътрудничество подпомага в голяма степен въвеждането и стриктното прилагане 
на антидискриминационните мерки във вътрешното трудовото законодателство. 

 
 
 
 

                                                            

[3] Вж. в тази насока и дисертацията на доц. Ивайло Стайков, в сайта на НБУ, София.  
[4] Вж. по-точната нормативна уредба във  Върховния закон на Република България. 
[5] Вж. международни актове в сайта на ООН и в сайта на МОТ. 
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3. Въвеждането на дискриминацията в българското законодателство 
При упражняване на правото на труд работникът или служителят е защитен в 

редица норми6, установени както във върховния закон на страната, така и в законови 
и подзаконови нормативни актове. В тази насока са чл.5, ал. 4 от Конституцията, чл.8, 
ал.3 от Кодекса на труда, чл.2 и чл.23 от ЗНЗает., чл.4, чл.12. – чл.28 от ЗЗДискр. 
Различни аспекти на забраната за дискриминация в областта на трудовото право са 
били обсъждани и в редица решения на Конституционния съд.7 Нуждата от усъвър-
шенстване на антидискриминационната политика в трудовите правоотношения е 
необходима, поради факта, че работодателят е икономически по-силната страна. В 
границите на индивидуалното трудово правоотношение работникът или служителят 
се поставят в по-уязвимо положение и в юридическа зависимост спрямо работодателя.   

Смисловото значение на дискриминацията е състояние на неравенство между 
гражданите и тяхното „степенуване“ по ценност в обществото по определени външни 
признаци. Като същност на дискриминацията е „разграничаването“  между хората в 
три различни форми,  които включват: създаване на различия между тях, изключване 
на определени лица по конкретен признак или създаване на предпочитание на едни 
субекти спрямо други. Теоретиците и практиците познават и разграничават  дискри-
минацията на два вида: пряка и непряка. Според чл.4 от ЗЗДискр. законодателят е ус-
тановил легални определения на тези понятия. Пряка е тази дискриминация,  която  
установява открито в закон или друг държавен акт наличието на различия между 
гражданите въз основа на ясно определен дискриминационен критерии, например: 
народност, произход, пол.  

Непряката дискриминация е по-трудно откриваема, тъй като тя се постига чрез 
привидно неутрални разпоредби, критерии и практики. Пример за такава дискримина-
ция е: търсене само на мъже за определена длъжност или само на лица до 30 годишна 
възраст, като тези изисквания се мотивират с това, че тези граждани са по-енергични 
и бързи при вземане на решения. Така непряката дискриминация бива скрита на пръв 
поглед под определени условия и изисквания от страна на работодателя и това повли-
ча сериозни усложнения в практиката.  

Все пак държавата не е останала безучастна относно появилата се дискримина-
ция в трудовите отношения и е създала институция, която да се специализира в тази 
сфера, с цел да може да предпазва по-ефективно гражданите от упражняване на 
дискриминация спрямо тях. Този действащ орган за контрол и предотвратяване на 
дискриминацията е Комисията за защита от дискриминация8. Водещ техен принцип е 
осигуряване на равенство във възможностите и в третирането на гражданите. Една от 
нейните важни задачи се отнася до защитата при упражняване на трудовите права и 
осигуряване на свободен достъп до пазара на труда. Комисията е независим държавен 
орган, за предотвратяване на дискриминацията, защита от дискриминация и осигу-
ряване равенство на възможностите. Тя установява нарушения, налага предвидените в 
закона санкции, дава задължителни предписания, уреждащи равенство в третирането 
на гражданите, прави предложения и препоръки до държавните и общинските органи 
за преустановяване на дискриминационни практики. Друга основна нейна характерис-
тика е, че предоставя независима помощ на жертвите от дискриминация при подава-

                                                            

[6] Вж. нормативната база по темата за дискриминация в Закон за защита от дискриминацията, 
Кодекса на труда, Закон за насърчаване на заетостта.  
[7] Вж. Напр. Решение № 1 на КС от 11.02.1993 г. по Конституционно дело № 23 от 1992 г. и 
Решение № 2 от 21.01.1999 г. по Конституционно дело № 33 от 1998 г.   
[8] Вж. в сайта www.kzd-nondiscrimination.com 
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нето на жалби за осъществена такава. Председателят на комисията определя постоян-
ни състави, които се специализират в материята по дискриминация в зависимост от 
признаците по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр.  

 
 
4. Проявления на дискриминацията в практиката 
В практиката не са малко случаите на пострадали от дискриминация при 

постъпване на работа. В областта на трудовия пазар в България принципът на 
равенство в третирането и възможностите при полагане на наемен труд много често е 
нарушаван именно в първия етап от развитието на трудовите отношения – тяхното 
учредяване. Това дискриминиране на лицата не спира до тук,  познати са и случаи, 
при които дискриминация е налице и в по-късен етап от трудовото правоотношение. 

По индивидуалното трудово правоотношение работодателят е икономически 
по-силната страна9. Той издава съответните правилници и нареждания и налага 
дисциплинарни наказания. Тези възможности произтичат и се гарантират от закона, 
но това не му дава право да излиза извън рамките й и да навлиза в сферата на дискри-
минацията. Трудовите правоотношения са специфични отношения поради това, че 
при тях имаме предоставяне на работна сила от работника или служителя, като тази 
работна сила няма как да се върне при настъпили изменения или прекратяване на тру-
довото отношение. Докато в облигационното право при разваляне на договор покуп-
ко-продажба може да се разменят цената срещу вещта, а в трудовото право връщането 
на работната сила е по-сложно. Работникът или служителят имат право на парично 
обезщетение срещу това, че са предоставили  работна сила на работодателя.  

Извън случаите предоставени в правомощията на Комисията за защита от 
дискриминация има и такива, за които може да се предяви иск и пред Районния съд10, 
който установява нарушението и осъжда ответника да преустанови нарушението. В 
практиката нa Комисията за защита от дискриминация съществуват и са решени 
редица дискриминационни казуси във връзка с трудовото правоотношение. Такъв ка-
зус представлява Решение № 61 от 22.03.2010 г11. за дискриминация на основата на 
признак пол. Признакът „пол“ е сред защитените признаци, визирани в чл.4, ал.1 от 
ЗЗДискр и в качеството си на такъв, съгласно чл.21 от същия закон не следва да служи 
като основание на работодателя за едностранното прекратяване на трудовия  договор 
с негов работник по чл.328, ал.1, т. 2-5, т.10 и т.11 и чл.329 от КТ. 

С осигуряването на различни условия на труд, а именно – за жените учителки 
по история – по-благоприятни, а за мъжа – по-неблагоприятни, работодателя не е из-
пълнил задължението по чл.13, ал.1 от ЗЗДискр, а в действията си по извършване на 
подбор за съкращаване на педагогически персонал не се е съобразил и с разпоредбите 
на чл.21 и чл.24, ал.2 във връзка с чл.11, ал.1 от същия закон по признака „пол“, 
визиран в чл.4, ал.1 от него, с което е причинил неблагоприятни последици в трудова-
та реализация на жалбоподателя. Оплакването в жалбата е за неблагоприятно третира-
не от страна на работодателя – директор на училишето по признак “пол” като оплак-
ването е, че същият не му е осигурил еднакви условия на труд с негови колеги от жен-
ски пол, преподаващи същата учебна дисциплина като него – „История“ и покриващи 
същия норматив от учебни часове като него при същия работодател. 

                                                            

[9] В подкрепа: Топалов, М., Работодателят като страна по индивидуалното трудово правоотно-
шение. 
[10] Вж. чл.71 Закон за защита от дискриминация. 
[11]  За по-подробно Сборник практика на Комисията за защита от дискриминация от 2011 г., стр. 121.  
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Твърди, че в периода 2006-2007 г., когато е упражнявал правото си на труд в 
училището е бил поставен в неравностойно положение в сравнение с колегите си  
Н.И. и М. Г., които са също като него учители по история, поради това, че той е рабо-
тил в двете учебни смени, а посочените учителки са работили само в една, при това с 
един ден без часове през работната седмица. Според изложените оплаквания, жалбо-
подателят е бил неравно третиран и при изготвяне на разпределението на учителите за 
„класен ръководител“,  което е свързано с допълнителни ангажименти извън препода-
ването на учебните дисциплини. Н. твърди, че е бил класен ръководител в последните 
пет години от изпълняването на трудовите си задължения в V-то основно училище 
„М. С.“ гр. Стара Загора, а в този период на горецитираните му колежки не им е било 
възлагано подобно задължение. Предвид направените в жалбата твърдения,  съставът 
намира, че работодателят Н. е нарушила разпоредбата на чл.13, ал.1 от ЗЗДискр по 
признака „пол“ в процеса на протичащите между нея и Н. трудово правоотношение. 
Освен това, Н. счита, че с действията си работодателят му е реализирала нарушение и 
на чл.24 от ЗЗДискр, а именно – принципа на балансираното участие на мъже и жени 
в повереното й за управление училище, като сочи своето съкращение за конкретен 
пример за тази негова теза. В подкрепа на твърдението си сочи обстоятелството, че  
ответната страна Н. при съкращаване на една от трите щатни бройки за учител по 
учебния предмет „История“ е съкратен представител на мъжкия пол, в случая – него 
самия, а е запазила трудовото правоотношение с двете му колежки от женски пол Г. и И. 

Състава на Комисията за защита от дискриминация решава в полза на жалбопо-
дателя като намира, че работодателят не е осигурил еднакви условия на труд по сми-
съла на чл.13, ал.1 ЗЗДискр.  и не е съобразил законовите изисквания  на чл.21 и чл.24, 
ал.2 във връзка с чл.11, ал. 1 от същия закон по признака пол при съкращаване на 
педагогически персонал.  

Второто съдебно решение, което ясно откроява дискриминацията на пазара на 
труда е Решение № 124 от 08.07.2011 г. за дискриминация на основата на признак 
възраст. Жалбоподателката е спечелила конкурс за асистент, но  не е  била утвърдена 
на посочената длъжност поради факта, че към датата на подаване на документите е  
била надхвърлила посочената в чл. 9 от Закон за научните степени и научните звания  
/отм./  възраст с десет месеца.  

Юридическото лице-работодател – Медицински университет гр.София, като не 
е направил необходимото за приключването на конкурса за заемане на длъжността 
„асистент“ от издържалия конкурса кандидат, с оглед на навършената от него възраст, 
е извършил пряка дискриминация по отношение на засегнатото лице при достъп до 
заетост по признак „възраст“ . 

Жалбоподателката К. декларира, че приема ЗНСНЗ за противоречащ на прин-
ципите на Хартата за правата на гражданите в Европейската общност и иска да бъде 
образувано производство, в което Комисията да установи дали е налице дискримина-
ция по признак „възраст“. 

Ответникът поддържа тезата, че това изискване не е израз на дискриминация, 
доколкото „попада в приложното поле на изключенията по чл.7 от ЗЗДискр., респек-
тивно – чл.6 от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на 
основна рамка за равно третиране при заетостта и упражняване на професиите ...“.  В 
заключение  твърди, че „възможността определено лице да придобие научното звание 
„асистент” не е Конституционно гарантирано право, а правна възможност, която може 
да бъде реализирана при наличието на определени законоустановени предпоставки и 
това е потвърдено от съдебната практика в тази област“. Счита, че доколкото въз-
растовото ограничение е нормативно определено в чл.9 от ЗНСНЗ, то оплакванията за 
дискриминация следва да бъдат отхвърлени. Посочва, че „това изискване засяга само 
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най-ниските научни длъжности (асистенти и преподаватели) и е насочено към 
стимулиране и подпомагане на младите учени с оглед осигуряване на условия и време 
за придобиване на висока научна квалификация и педагогически опит и изравняване 
на възможностите им за професионално развитие с тези на хабилитирания научно-
преподавателски състав “. 

При разглеждането на конкретния случай следва да се държи сметка  за това, че 
прогласената Харта на основните права на Европейския съюз, в която са обединени 
гражданските, политическите, икономическите и социалните права на гражданите  е 
адаптирана, подписана и обнародвана през декември 2007 г. (обн. C ОВ. бр. 303 от 
14.12.2007 г. - 2007/C 303/01). Според заключителния текст обаче Хартата влиза в 
сила, считано от датата на влизане в сила на Договора от Лисабон, който поради 
забавяне на ратификациите влезе в сила едва на 1 декември 2009 г., поради което не 
може да се приеме, че по време на процесния случай Хартата е юрдическият 
обвързващ акт. По тази причина би следвало оплакванията да се разглеждат в светли-
ната на разпоредбите на действащия по това време Договор за създаване на Евро-
пейска общност (ДСЕО), от който жалбоподателката черпи аналогични права. Според 
чл.13 от този договор, на Европейската Комисия са предоставени правомощия да 
приеме необходимите мерки за борба с всяка дискриминация основана на пол, раса 
или етнически произход, на религия или убеждения, на недъг, възраст или сексуална 
ориентация. 

Чл.12, ал.1 от ЗЗДискр. регламентира задължението на работодателите, по сми-
съла на Кодекса на труда, да не допускат дискриминация при обявяването на свобод-
ни работни места и сключване на трудови договори, в Глава втора на закона, Раздел I – 
Защита при упражняване правото на труд е включена и нормата на чл.26 от ЗЗДискр. 
Разпоредбата на тази норма разширява обхвата на забраната за дискриминация при 
достъпа до заетост, по смисъла на обявеното в Директива 2000/78/ЕО  приложно поле, 
което не се ограничава само с полагането на труд по трудово правоотношение.  

В тази връзка съставът на Комисията за защита от дискриминация отсъжда, че 
ответникът не е направил необходимото за приключване на конкурса за заемане  на 
длъжността „асистент“ от издържалия конкурса кандидат, а именно – жалбоподател-
ката К. единствено и само поради факта на навършената от нея възраст е осъществил 
състава на нарушението „пряка дискриминация по признак „възраст“ при достъпа до 
заетост по отношение на засегнатото лице Р. П. К., представляващо нарушение на 
чл.4, ал.1 и ал.2 и чл.12, ал.4 от ЗЗДискр. За преустановяване на нарушението и за 
предотвратяване и отстраняване на вредните последици от него дава задължително 
предписание на юридическото лице-работодател – Медицинският университет  
гр. София в едномесечен срок от постановяването на това решение да направи необ-
ходимото за приключване на процедурата по провеждане на конкурса, като пред-
приеме мерки за недопускане в бъдеще на дискриминация по признак  „възраст“  при 
достъпа до заетост, за което да уведоми Комисията за защита от дискриминация. 

 
5. Предложения 
Равенството по отношение на работниците и служителите при упражняване на 

техните права и задължения по трудовото правоотношение трябва да изключва вся-
какъв вид дискриминация, привилегия или ограничение. В интерес на правата и 
достойнството на работника и служителя при постъпване на работа предлагаме нови 
идеи  към правната уредба  и материя на трудовото законодателство.  Тяхната цел е да 
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гарантират в по-голяма степен спокойствието и сигурността на кандидатстващия или 
постъпващ на работа. 12 

Защитата при упражняване правото на труд е регламентирана в чл.12 от 
ЗЗДискр. Във връзка с тази законодателна разпоредба е и първото ни предложение по 
темата. Факт е, че в преддоговорните отношения в областта на трудовите права, 
защитата от дискриминация на бъдещия работник или служител е от първостепенно 
значение. В трудовото ни законодателство липсва изрична разпоредба, която да  
установява възможността за защита при неоснователен отказ за наемане на работа. 
Това дава възможност на по-силната страна да упражнява натиск и да потъпква 
правата на кандидатите с определени недостатъци. Необоснованият отказ за наемане 
на работа, зад който се крие дискриминационен акт, е нарушение на основното 
конституционно право на труд на всеки гражданин – чл.48 от Конституцията. Доказ-
ването на това нарушение е изключително трудно, тъй като работодателят не е задъл-
жен да съобщи писмено мотива, поради който отказва да приеме на работа опреде-
ления кандидат. Според нас е по-справедливо и морално издържано да се задължи 
работодателят да съобщава причините за отказа си в писмена форма и този отказ да 
може да бъде обжалван пред съда по определения процесуален ред.  

Следващото ни предложение се изразява в това – работодателят не желае кон-
кретното лице да постъпи на работа при него поради дискриминационен признак, кан-
дидатстващият да получи обезщетение вместо учредяване на трудово правоотноше-
ние. Това да бъде субективно право на засегнатото от отказа лице и удовлетворяване-
то на това право работодателят да не може да осуети. Размерът на дължимото обезще-
тение да съответства на претърпените от него вреди. По този начин работникът или 
служителят ще бъде по-добре защитен от акт на дискриминация от страна на работо-
дателя.  

В тази насока Министерството на труда и социалната политика реализира съв-
местно с Комисията за защита от дискриминация проект „Прогрес към равенство: 
национални ефективни и иновативни практики за превенции и борба с дискримина-
цията“. Този проект има за цел осигуряване на равни права на работниците и служи-
телите и тяхната осведоменост за тези права. Към този проект ние предлагаме след-
ното решение: да се включи приетата в някои държави т. нар. „Харта на разнообра-
зието“ 13. Тя е конкретен израз на насърчаването, на толерирането и управлението на 
многообразието от работна ръка. На европейско ниво е създадено обединение от ня-
колко държави, които са подписали такава национална Харти – Франция, Германия, 
Испания и Италия. Хартата е документ, който изброява ключовите документи за 
осигуряване на толерантност и взаимно уважение на работното място. Основна цел – 
всеки работодател, който я подпише гарантира равни възможности на своите служи-
тели, независимо от техния етнически произход, религия, пол, увреждане и други 
признаци. С подписа си както работодателите, така и държавните органи се задължа-
ват да осигуряват работна среда, свободна от предразсъдъци и да подкрепят толе-
рантността при избора на кандидата. Към тази Харта би било удачно да се при-
съедини и България като държава, целяща подобряване на икономическата конкурен-
тоспособност и насърчаваща антидискриминационната политика в сферата на труда.  

 

                                                            

[12] Ср.: Интересни насоки и подробен анализ можем да открием и в статията на Ивайло 
Стайков, Защита от дискриминация при наемане на работа.  
[13] Тя се намира в нормативната база на сайта на Комисията за защита от дискриминация  под 
заглавие „Ръководство по разнообразие в сферата на труда” (насоки на бизнеса). 
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6. Обобщение 
Забраната на дискриминацията, защитата  срещу дискриминацията, развитието 

на равноправието и толерантността стават основен принцип в международната 
общност след Втората световна война. Закона за защита от дискриминация е да оси-
гури на всяко лице правото на  равенство пред закона, равенство в третирането и във 
възможностите за участие в обществения живот и ефективна защита срещу дискрими-
нация. Постигането на тези цели на закона би останало утопия без ефективното 
прилагане на антидискриминационното законодателство, което поставя редица проб-
леми пред практикуващите юристи, без чиито усилия концепцията за равни възмож-
ности  не би получила  очаквано  проявление в обществото. В съвременния живот ос-
вен социалните отношения между гражданите  важно място  от ежедневието заемат и 
трудовите правоотношения. Прилаганата дискриминация в трудовите отношения за-
сяга в голяма степен човешкото достойнство и съзнание. Психиката на гражданите  е 
чуствителна част от тяхното съзнание и всяко нейно накърняване е следвано от реди-
ца проблеми. Затова въвеждането на антидискриминационните мерки като етични 
правила и тяхната хармонизация с международното право спомага за закрила на пра-
вата и свободите им. В точно тази насока сме представили две от решенията на Коми-
сията за защита от дискриминация, които да докажат, че дискриминация в България 
съществува и тя трябва да бъде санкционирана. Ние не смятаме, че е възможно 
дискриминацията да бъде премахната изцяло, но е възможно нейното проявление да 
бъде ограничено в определени минимални граници и норми.  

 
 
Литература:  
 

1. Актуални проблеми на трудовото право и облигационното право, Софийски 
университет „Св. Климент Охридски”, т. I, 2004. 

2.  България в международния трудов ред, С., Издателски комплекс Труд и право, 
2000.  

3.  Василев, А.,  Трудово право,: Издателство на българския свободен университет, 
1997.  

4.  Василев, А., Мръчков В., Средкова К., Коментар на Кодекса на труда,: Сиби, 2007. 
5.   Кодекс на труда, Сиби, 2012. 
6.  Матеев, Г., Етика – част I, 2000. 
7.   Международните трудови конвенции в България, С., 1992. 
8.  Мръчков, В., Трудово право, Сиби, 2012. 
9. Мръчков, В., Трудови отношения 2010 г., издателски колектив – „Труд и право“, 

С., 2010.    
10.  Мръчков, В., Трудово международно право, Сиби, 2010. 
11.  Наръчник за равенство в третирането, гр. София, 2010. 
12.  Сборник Практика на Комисията за защита от дискриминация, 2011. 
13. Топалов, М., Работодателят като страна по индивидуалното трудово правоотно-

шение, Сиби, С., 1997.   
14. www.ilo.org - Международната организация на труда (МОТ). 

 
 

Научен консултант:  
гл. ас. д-р Миролюб Топалов 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 125

 
ДЕЦАТА ИНДИГО – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ 

 
Марина Ивова Матева  

II курс, Психология 
Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” 

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

 
INDIGO CHILDREN - TRUTH OR FICTION 

 

Marina Ivova Mateva  
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo 

 
 
Abstract: Indigo children, according to a pseudoscientific New Age theory, are children 
who are believed to possess special, unusual and sometimes supernatural traits or abilities. 
Many children labeled indigo by their parents are diagnosed with attention-deficit 
hyperactivity disorder оr autism. The concept of indigo children has been criticized for 
being less about children and their needs, and more about the profits. 
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Деца индиго е псевдонаучен термин, използван, за да опише деца, за които се 

вярва, че притежават специални, необичайни и понякога  свръхестествени черти или 
способности. Тази идея се основава на Ню Ейдж концепции, развити през 70-те годи-
ни на 20 век. Идеята за децата индиго добива популярност с разпространението на ня-
колко книги и филми в края на 90-те години. Множество печатни и видео материали и 
конференции са създадени около вярването в идеята за децата индиго, тяхната при-
рода и способностите им. Интерпретацията на тези вярвания варира от убеждението, 
че те са следващо ниво в човешката еволюция, до това, че владеят телепатия или 
просто, че са по емпатични от връстниците си. 

Псевдонаучни изследвания им приписват да са представители на следващия 
етап от човешката еволюция, да идват от други планети, да имат богат опит и знания 
за Космоса и да притежават паранормални способности, като телепатия, телекинеза и 
др. Често определенията, които се дават на децата индиго, са такива, че да се харесат 
на голям кръг хора и те да приемат, че те се отнасят за тях, т.е. става въпрос за прояв-
ление на ефекта на Форер. Според този ефект, хората дават висока оценка на описа-
ния, които са неясни и общи , но за сметка на това – социално желателни. В този 
доклад аз ще се опитам да докажа, че родители ,чиито деца страдат от неврологични 
заболявания, предпочитат да вярват, че децата им имат божествен, извънземен произ-
ход, отколкото да предприемат адекватно  според заболяването поведение. Тази съб-
лазнителна идея стана доходоносен бизнес, който дава хляб на екстрасенси, терапев-
ти, „писатели”, книгоиздатели, медии. 

Определението за деца-индиго е дадено от Нанси Ан Тапе, която работи в 
областта на синестезията,  като през 1970 г. тя класифицира хората според цветовете 
на аурата им. Според нея при тези деца преобладава индигово-виолетовият цвят — 
нещо, което било характерно за зрели хора с духовни практики или житейска мъдрост 
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зад гърба си. Нанси Ан Тапе твърди, че при близо 95% от децата, родени в последните 
10 години, се наблюдавал този феномен. Макар и не научно потвърдена, популяризи-
рането на идеята носи значителни приходи от консултации на подозирани за индиго 
деца, както и на авторите на книги, филми и организатори на конференции по темата. 

Характеристиката на Нанси Ан Тапе за децата индиго ги представя като неко-
муникативни, с богата интуиция. Поддръжниците на тезата за децата индиго описват 
няколко техни качества. Децата с индигова аура работят повече с дясната половина на 
мозъка си, помнят и възприемат информация много по-бързо от децата с развита лява 
половина на мозъка, от което следва отегчеността им от материала в училище. Често 
са смятани за разсеяни и несериозни, но изпреварващи връстниците си и по-подготве-
ни от учителите си. 

Някои от набедените за деца-индиго са диагностицирани с хиперактивност и 
дефицит на вниманието. Харесваща се сред средите на поддръжниците на идеята за 
индиго-деца е тезата, че „тези надарени деца просто предпочитат да учат по начини, 
различаващи се от конвенционалния образователен модел”. 

Според Нанси Тапе към края на 70-те години започнали да се раждат все пове-
че деца с необикновена наситено синя – индиго аура. По същото време американски 
психолози и психиатри забелязали, че се увеличил броят на децата, които страдат от 
синдрома на дефицита на внимание (СДВ) или синдрома на дефицита на внимание с 
хиперактивност (СДВХ). Тези синдроми се проявявали с нарушения в поведението и 
аномално, патологично развитие на психиката на тези деца. Методите на лечение на 
тези заболявания не давали ефект, а използваните лекарства имали сериозни странич-
ни ефекти. Проблемът бил толкова остър, че “откритието” на Нанси Тапе за “децата 
от новата раса” било прието като отдушник  за всички, най-вече за родителите. Сега 
вече признаците, по които лекарите поставяли диагнози и назначавали лечение, се 
приемали за признаци за „избраност” на „любимите чеда”. 

Според Ню Ейдж движението, ако детето отговаря на следните характеристи-
ки, шансовете са да е “индиго” са огромни. Ето ги и самите отличителни черти: 

* Те се раждат с усещане за кралски особи и величие. 
* Чувстват, че заслужават да бъдат тук и се учудват, ако другите не споделят 
същото усещане. 

* Самоуважението не е проблем за тях и често споделят на родителите си “кои 
са те”. 

* Имат проблеми с абсолютната власт (власт без обяснение или възможност за 
избор). 

* Те просто не биха направили някои неща. Например да чакат на опашка не е 
за тях. 

* Те се изнервят от системи, които наподобяват ритуали и не изискват творчес-
ко мислене. 

* Те често виждат и предлагат по-добри и алтернативни начини за правене на 
нещата в училище и вкъщи и това ги прави да изглеждат като нонконформисти. 

* Изглеждат антисоциални, освен ако не са около себеподобните си. Ако край 
тях няма хора с подобен тип съзнание, те често се обръщат навътре, 
чувствайки, че никой не ги разбира. Училището е много трудно за тях в со-
циално отношение. 

* Те не се поддават на дисциплиниране чрез насаждане на чувство на вина. 
* Те не са свенливи и не се притесняват да споделят от какво имат нужда. 
 

Но според психиатъра Ръсел Баркли нещата не са толкова очевидни и едноз-
начни. Тепърва Ню Ейдж движението трябва да представи емпирични доказателства 
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за съществуването на такива деца, а 17-те най-често срещани характеристики са тол-
кова неясни и неконкретни, че могат да се отнасят за който и да е. 

Баркли също изразява притеснението си, че определяйки едно проблемно дете 
като “дете индиго” може да забави своевременното диагностициране и започване на 
лечение, което да помогне на детето. Други хора пък изразяват становището, че т.нар. 
характеристики на децата индиго биха могли да бъдат определени по-прозаично като 
обикновено високомерие, надменност и егоизъм, а родителите привърженици на Ню 
Ейдж грешно им придават друг смисъл.  

Допускам, че феноменът на голям брой деца, започващи да проявяват едни и 
същи признаци, не е стъпка в еволюционното развитие на човека, а реакция на деца, 
гледащи твърде много телевизия, която акцентира върху магията, свръхестественото 
и други свързани с Ню Ейдж явления. Интересен пример тук са интервюта с деца, 
считани за индиго, които заявяват, че ще станат вълшебници, магьосници и че ще 
притежават свръх-сили. 

Напоследък в САЩ, а постепенно и у нас, се организира мощна акция против 
това опасно за обществото движение. Там смятат, че „цветът на парите” превъзхожда 
цвета на аурата, защото децата индиго са обект на интензивен бизнес. Тази порочна 
вълна навлиза и у нас, но с присъщия балкански привкус, че страната ни е най-мощ-
ното енергетично поле на Земята, което освен най-многото екстрасенси и ясновидци, 
естествено ни дарява и с деца индиго, кристали, ангели и др. 

Освен виолетова аура, тези деца имат и други особености. Те са: 
Незаинтересовани – защото са заангажирани постоянно със своята висша мисия. 
- Самотни, изолирани, трудно контактни – защото могат да общуват само със 
себеподобни или извънземни. 

- Липсват им емоции – защото постоянно се занимават с отговорни световни 
проблеми. 

- Имат говорни нарушения – защото са привикнали на извънземни форми на 
общуване, различни от говора. 

- Проявяват необичайна свръхчувствителност – защото за тях е трудно земното 
социално общуване. 

- Те са лесно раними – защото не могат да свикнат със земните порядки. 
- Не могат да се концентрират – защото това, което става около тях, не им е ин-
тересно. 

- Имат паметови нарушения – защото трябва да помнят много по-важни неща. 
- Често са депресивни – защото са притеснени от лошите земни порядки. 
- Имат хиперактивно поведение – защото творят активно и едновременно в раз-
лични области. 

- Трудно се обучават – защото знаят много повече от другите деца. 
Ако се абстрахираме от обясненията за техните особености (и паранормални 

дарования), всички описани по-странни прояви у тези деца са водещи симптоми на 
разстройства на нервната система, типични за деца с аутизъм, умствено изоставане 
или хиперактивно поведение. Ще разгледам по-подробно тези и други нервни заболя-
вания, които са сходни с “Индиго” симптоматиката. 

Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност  e заболяване, което 
засяга в зависимост от критериите на диагностициране, приблизително 3-5% от насе-
лението на света. Проявява се през ранното детство посредством силно изразена им-
пулсивност, хиперактивност и неспособност за самоконтрол и концентрация. Симпто-
матиката е: 

Често не обръща внимание на детайли или прави грешки поради разсеяност в 
училищни или други дейности. 
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Често има затруднения при концентрацията на вниманието върху конкретна задача. 
Често не изглежда да обръща внимание на неща, които му се казват директно. 
Често не следва инструкции и не завършва училищни или други задачи. 
Често е неорганизиран. 
Често избягва дейности, изискващи продължителна концентрация. 
Често губи вещи, необходими за конкретни дейности (напр. играчки, домашни, 

моливи, книги). 
Често се разсейва и забравя. 
Често е наблюдаван как не може да стои спокоен и постоянно прави движения 

(напр. с ръце, крака или просто седи неспокойно) 
Често става от мястото си, когато се очаква от него да седи. 
Често тича и се катери, където не е прието да го прави (при възрастни това 

може да се изразява в крачене напред-назад). 
Често не може да играе (при възрастни: най-общо прекарване на свободното 

време) тихо. 
Често е в движение, без да се спира за продължителен период. 
Често говори прекалено много. 
Хиперактивното дете, независимо от ситуацията, при всякакви условия – в 

къщи, на гости, при лекаря, на улицата – се държи по един и същи начин: тича, движи 
се безцелно, не задържа вниманието си задълго дори и на най-интересната играчка. 
Не му действат безкрайните молби и уговорки, нито подкуп. То просто не може да 
бъде спряно. При него не работят механизмите за самоконтрол, за разлика от най-пала-
вото и живо дете на същата възраст. Него можеш да го уговориш или ако не стане - дори и 
да накажеш. При хиперактивните – това е невъзможно, те трябва първо да те чуят.  

Деца с нарушения в аутистичния спектър е другата форма на неврологично 
заболяване, чиито симптоми биват приписвани на индиговата аура. Аутистичният 
спектър всъщност представлява група разстройства, характеризиращи се с качествени 
нарушения в социалните взаимоотношения и в начина на комуникация, както и с 
ограничен стереотипен повтарящ се репертоар от интереси и дейности.  В повечето 
случаи развитието е абнормно от ранно детство и само с малки изключения се проя-
вява още в първите пет години. Според международните болестни класификации аб-
нормното функциониране трябва да е налице до 3г. възраст. Повече от две трети от 
децата с аутистично разстройство имат и умствена изостаналост. Аутистичният спек-
тър включва следните заболявания: 

1- Синдром на Рет: 
Синдромът на Рет се среща само при момичета. Характеризира се с нормално 

развитие през първите шест месеца, последвано от регрес. Обикновено детето започва 
да показва стереотипни движения и загуба на целенасочените движения на ръцете, 
лоша двигателна координация, намалена употреба на речта. 

2- Дезинтегративно разстройство на развитието: 
При него има период на явно нормално развитие, обикновено през първите две 

години. След което детето показва загуба на овладени от преди умения в две или по-
вече от следните области – социално, комуникативно, поведенческо функциониране, 
контрол на тазови резерворани, двигателни умения. 

3- Синдром на Аспергер: 
Синдромът на Аспергер е състояние, при което детето показва значително 

нарушение на социалните взаимоотношения, както и ограничен, стереотипен повта-
рящ се репертоар на интереси и дейности. Паметовите способности и адаптивните 
умения са в норма, няма закъсняване в развитието на речта и езика. 
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Допуска се, че в света има над 450 милиона деца с такива нарушения. В различ-
ните страни хиперактивните учещи са от 3 до 8%. У нас страдащите от аутизъм деца 
са около 60 000. Ако родителите не са се поддали на внушенията, че децата им имат 
извънземен произход, трябва да знаят, че съвременната медицина напълно лекува 
някои от тези нарушения, а други  в значителна степен се подобряват, ако се пред-
приемат своевременни и компетентни мерки. 

Друга мода на парапсихолозите е разпознаването на децата кристали поради 
кристалната аура или наречени още ангели. Те са нова раса на Земята, описвани с 
щастлив, прелестен вид, хипнотични очи и плътни устни. По природа са добродушни, 
наивни, с умерено забавено умствено и двигателно развитие, често с нисък ръст, 
срещащи сериозни трудности при обучението. Ако не вярваме, че тези деца имат спи-
ритически и телепатични способности, общуват с духове и  обменят мисли от „сърце 
на сърце”, наглед леките им отклонения в поведението, развитието и обучението  са 
типичните белези на синдрома на Уилямс.  

Това е рядко генетично заболяване, срещащо се с честота 1 на 20 000 живоро-
дени, като повечето случаи са спорадични. Характеризира се със специфичен лицев 
дисморфизъм – лице на “елф” – пълни устни, отворена уста, проминиращо чело, де-
пресиа на основата на носа, кардио-васкуларни проблеми – най-често суправалвулар-
на аортна стеноза, преходна хиперкалцемия в кърмаческия период, изоставане в 
нервно-психическото развитие, поведенчески аномалии . 

Синдромът е описан за първи път през 1961 независимо от двама автори – 
Williams и Beuren. 

Характерния лицев дисморфизъм е налице след раждането, но търпи развитие и 
се оформя напълно през ранното детство. Синдромът на Williams е резултат от деле-
ция на дългото рамо на 7-ма хромозома. Тази област съдържа повече от 20 гена. Смя-
та се, че загубата на голяма част от тези гени най-вероятно е причина за оформянето 
на специфичната клинична картина. Децата със синдрома на Williams се описват като 
изключително дружелюбни и хиперактивни, при възрастните пациенти чести са емо-
ционални и поведенчески проблеми. 

Клиничната картина на синдрома е изключително вариабилна. Лицевият дис-
морфизъм е характерен и може да бъде диагностициран веднага след раждането. 
Децата обикновено се раждат на термин. Диагнозата се подозира при случайно уста-
новена идиопатична хиперкалциемия или открита суправалвуларна аортна стеноза. 

Лицевият дисморфизъм се характеризира с: къс нос с есктравертирани ноздри, 
депресия на основата на носа, дълъг филтрумр , плоска средна част на лицето, голяма 
уста, пълни устни, широко разстояние между зъбите. Синдромът на Williams е ком-
плексно мултиорганно заболяване, което изисква участието на различни специалисти. – 
генетици, кардиолози, нефролози, психолози.  

Тези деца се нуждаят от навременна медицинска помощ. Но вместо да пред-
приемат сериозни мерки, на родителите най-безскрупулно се внушава, че любимото 
им дете няма проблем, защото е индиго, кристал или ангел и наблюдаваните стран-
ности се дължат на изключителни способности, свързани с извънземния му произход. 

Обикновено родителската обич е сляпа, което води до омаловажаване на проб-
лемите и лековерно приемане на свръхестественото. Затова в редица страни държава-
та и обществото полагат всестранни усилия за своевременно откриване и оказване на 
помощ на такива деца. Наистина има надарени деца, но те успешно се вписват в сре-
дата си, нямат проблем с общуването. Ако игнорираме вярата в свръхестественото, 
описаните характеристики на децата индиго са симптоми на разстройство на нервната 
система при децата с различни форми на аутизъм (у нас около 60000); с хиперактивно 
поведение (проблем с предаването на нервните импулси, затова компенсират със 
свръхактивност); различни психични отклонения. 
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Въпросът е дали правилният път е да ни баламосват разни гадатели (срещу за-
плащане, разбира се), като ни казват това, което искаме да чуем за нашето дете (силно 
биополе, общува с извънземни, свръхнадареност, магии и т.н.), или да се доверим на 
специалистите. 

Изборът е наш. Но да не забравяме, че науката се справя доста успешно с някои 
от проблемите. И че криенето на главата в пясъка не решава проблемите, само ги 
задълбочава. А обществото е длъжно да осигури помощ на тези деца и на семействата 
им. Защото никой не е застрахован. 

Моето предложение относно решаването на проблема „Индиго” е: 
1. Да се създаде информационна система за ранно диагностициране.   
2. Да бъдат създадени специални практики за подкрепа на родителите на децата 

с синдром на дефицит на внимание с хиперактивност. 
3. Да се създадат групи за подкрепа съвместно с родители, организации на 

местно, общинско и държавно ниво. Важно е родителите на децата със синдрома на 
дефицита на внимание с хиперактивност да имат комуникация с други родители на 
такива деца. Добре е постоянно родителите да контактуват лице в лице, където се 
получава  по-добро взаимодействие.   
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МАЖОРИТАРНАТА СИСТЕМА 
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П о ощ р и т е л н а  н а г р а д а  

 
 

Резюме: Мажоритарната система притежава редица плюсове и минуси. Това не е 
взето предвид при започналата през 2008 г. изборна реформа в България и тя не 
постига своите цели. Необходима е промяна от еволюционен тип, а постоянно й от-
лагане само поражда допълнително напрежение и задълбочава кризата на полити-
ческото представителство. 
 
Ключови думи: абсолютно мнозинство, едномандатни райони, изборна реформа, 
мажоритарна система, многомандатни райони, относително мнозинство, пропор-
ционална система. 

 
 

На 27 януари 2008 г., във встъпителната си реч по време на пресконферен-
цията, посветена на изтичането на първата година от втория си мандат, президентът 
Георги Първанов (2002–2012) поиска нов закон за политическите партии и промени в 
изборното законодателство. По неговите думи хората желаят да избират личности, а 
не изхабени и компрометирани политици, които умело и дълбоко са се скрили в про-
порционалните партийни листи. Като аргументи той посочва ширещата се корупция в 
политическия живот, апатията към институциите и ниската избирателна активност. 
Според Първанов партиите водят затихващ организационен живот, намират се в слаба 
кондиция и политическият дебат се свежда единствено до техните проблеми. Ето 
защо третият свободно избран български президент призова да бъдат направени стъп-
ки към утвърждаването на мажоритарното начало в рамките на смесена система [1]. 

Вече повече от пет години въпросът за нова изборна система стои на дневен 
ред. Направените през този период законодателни промени са палиативни и доприна-
сят за зъдълбочаването на проблема, а не за неговото решаване. Парламентарните из-
бори през 2009 г. са проведени по неефективен модел. Създадени са 31 едномандати 
райони за мажоритарен вот, съвпадащи напълно с многомандатните при пропор-
ционалния. Смесената система, произтичаща от това разпределение, е с голяма доми-
нация на пропорционалното представителство (209:31) и обезсмисля до гобяма степен 
същността на реформата. Провеждането на мажоритарен вот в толкова големи едно-
мандатни райони предизвиква повече проблеми и недоволство –  следствие на нерав-
ната представителност и тоталната несъпоставимост на тежестта на гласовете. Освен 
това този модел фаворизира открито две категории партии: най-големите играчи и 
силните по места, но не толкова големи като размер, политически формации. При раз-
пределянето на мандатите и неоползотворените гласове се преминава към метода 
Хеър-Нийрмайер (на най-големия остатък). 

Този смесен модел на изборна система е отхвърлен – чл. 5 на влезлия в сила в 
началото на 2011 г. Изборен кодекс връща старото положение. Изборите за парламент 
отново се произвеждат по пропорционална изборна система с кандидатски листи на 
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регистрирани в многомандатни райони партии, коалиции и независими кандидати. В 
разпределението на мандатитие на национално ниво участват партиите и коалициите, 
получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове в страната и извън 
нея, както и независимите кандидати, получили действителни гласове не по-малко от 
районната избирателна квота [2]. Методът на д’Онт е отхвърлен окончателно, а видо-
изменената система на Хеър остава в действие. 

 

Целта на тази разработка е като се представят основните характеристики на 
мажоритарната система, да се разкрият плюсовете и минусите й. Вследствие на това 
да се каже подходяща ли е тя за България в момента – ако е подходяща, коя нейна раз-
новидност е най-приложима; ако не е, коя разновидност на друга система би била по-
ефективна. 

 

1. Произход и същност на мажоритарната система 
Мажоритарният избор е един от двата основни метода при определяне състава 

на националните парламенти по света. Другият е пропорционалният вот. Тези два 
способа формират и двата основни класа изборни системи – мажоритарни и пропор-
ционални. Освен тях съществуват и много смесени и миксирани варианти, които по-
някога са обобщавани в един отделен клас (смесени системи), а друг път – в повече от 
един [3]. Всеки вид изборна система се използа в много страни по света и на различни 
нива (национално, щатско или провинциално, общинско, наднационално). В този сми-
съл не съществува идеален вариант, който да работи ефективно навсякъде и по всяко 
време. Това важи в пълна сила и за мажоритарната система. 

Какво представлява тя? Всъщност това не е една система, а клас от системи. 
Самото наименование „мажоритарна” идва от френската дума за мнозинство 
(majorite). В българската парламентарна традиция тя е наричана и „мнозинствена” 
или „висшегласна” [4]. 

Мажоритарните системи имат вековна история. Те са най-старите – в Англия се 
използват още от 1492 г., и дълго време са единственият начин за образуване на из-
борни (съвещателни и законодателни) органи [5]. Първите, използвани при реализира-
не на съвременен тип избори, са мажоритарните системи в един тур. В края на ХIХ век 
този модел се използва във Великобритания (и нейните колонии и доминиони), 
Съединените щати, новите демокрации в Латинска Америка, скандинавските страни 
(Дания и Швеция), в някои средиземноморски държави (Испания и Гърция), Порту-
галия и други. По това време широко приложение намира и системата с два тура. Тя 
се използва във Франция, Австрия, Италия, Германия, България и т.н. Достигането до 
абсолютно мнозинство от гласовете е метод, въведен в изборната практика под натис-
ка на Римокатолическата църква през втората половина на деветнадесетото столетие. 
Той постепенно еволюира и до система в три тура, която обаче се използва само в 
Швейцария (до 1900 г.) [6]. 

Решаващ фактор при класическия вид мажоритарни системи са личните качест-
ва на кандидата [7]. Партийните пристрастия остават на втори план и избирателят 
гласува за онези кандидати, които са изявени личности [8]. Това обаче не бива да 
заблуждава – с възникването на силните партии и обособявянето на партийните систе-
ми се забелязва промяна – мажоритарният вот става партиен вот. Той увеличава отго-
ворността, но не задължително и харизматичността на кандидатите [9]. Системата се 
партизира, а факторът партийна принадлежност става далеч по-важен, отколкото ка-
чествата на кандидатите [10]. Независимо от това мажоритарните системи са пред-
поставка за по-близки и постоянни контакти между избиратели и депутати и за 
сравнително адекватното представяне на техните интереси в представителните органи 
[11]. Влиза в сила правилото, че колкото по-силен е мажоритарният принцип, толкова 
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по-големи са шансовете симпатизанти на „други партии” да търсят контакт с избра-
ния представител [12]. 

Счита се, че мажоритарните системи предполагат създаване на относително по-
стабилни парламенти, отколкото пропорционалните [13]. Това се постига за сметка на 
нарушената равнопоставеност на избирателите. Относителната тежест на техните гла-
сове е абсолютно неравна, тъй като подадените за неизбраните кандидати се губят то-
тално. Мажоритарните системи се различават от пропорционалните най-вече по това, 
че приемат за нормално да останат неоползотворени чрез мандати гласове. Те не пре-
тендират, че решават проблема с адекватното представителство на всички съществу-
вавщи в обществото тенденции. Техните разновидности в различна степен предполагат 
част от гласоподавателите да не получават представител, за когото са гласували [14]. 

Друг характерен белег на мажоритарните системи е още едно изборно неравен-
ство, което те предизвикват – различната тежесест на гласовете на победителите. В 
това отношение съществуват два вида нарушение на изборното равенство – от една 
страна е абсолютното предимство на избралите за сметка на неизбралите (т.е. пълна 
доминация на гласувалите за спечелилия срещу тотална загуба на гласувалите за загу-
билите); от друга страна – относително предимство на избралите даден кандидат пред 
избралите други (в рамките на същата система при конкретна изборна кампания). 
Пропорционалните системи полагат усилие да се справят и с двете неравенства, но 
фактически успяват да преодолеят частично само първото [15]. Очевидна е тенден-
цията тези две неравенства в пределите на една политическа система, породени от ма-
жоритарния вот, с времето да се установяват трайно и да се задълбочават. 

Основният принцип на мажоритарните системи е прост: кандидатите или пар-
тиите, които получат най-много гласове на изборите, се обявяват за победители (като 
може да има и допълнителни условия) [16]. Избран е само кандидатът или листата, 
получил(и) мнозинството от гласовете. Самото мнозинство обаче не е еднородно. То 
бива два вида – относително и абсолютно. Относителното мнозинство е с най-дълга 
история и се използва в страните, избиращи по т.нар. Уестминстърски модел (на 
първия оказал се избран). Основната характеристика на абсолютното мнозинство пък 
е неговото незадължително проявление. То може да се осъществи, но може и да не се 
осъществи. Ако не се осъществи то приема изражение на относително мнозинство в 
първия тур. Правилата, изискващи наличие не на относително, а на абсолютно мно-
зинство, налагат следваща фаза на гласуване с цел постигане на такова мнозинство. 

Класът на мажоритарните системи предлага богато видово разнообразие. 
Рейнолдс, Райли и Елис представят структура с пет вида [17]: Система на първия 
оказал се избран (First Past The Post, FPTP), Система с два тура (Two-Round System, 
TRS), Алтернативно гласуване (Alternative Vote, AV), Блокиран вот (Block Vote, BV) 
и Блокиран вот с партии (Party Block Vote, PBV). Робърт Нюланд разделя мажо-
ритарния клас системи на три вида: мажоритарна система за единствен мандат, 
мажоритарна система за няколко едномандатни района и мажоритарна система 
при многомандатни райони [18]. 

Проф. Антоний Тодоров групира видовото разнообразие на мажоритарните 
системи по различен начин. Класификацията е съставена на база два критерия – спо-
ред размера на изборния район и според изискваното мнозинство [19]. Според първия 
критерий мажоритарните системи биват едномандатни (избира се само един предста-
вител в район) и многомандатни (излъчват се няколко представители). По отношение 
на необходимото мнозинство се различават системи в един тур (изискват относително 
мнозинство) и в повече от един тур (изискват абсолютно мнозинство). (Вж. фигура 1.) 
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Фиг. 1. Мажоритарни системи 
 

Класификационен 
критерий 

Избира се един 
представител в район 

Избират се няколко 
представители от район 

В един тур: изисква се 
относително мнозин-
ство (плурален вот) 

Мажоритарен едноман-
датен избор в един тур 

Мажоритарни многоман-
датни избори в един тур 

В повече от един тур: 
изисква се абсолютно 
мнозинство 
(мажоритарен вот) 

Едномандатен избор в 
два тура 

Мажоритарни многоман-
датни избори в два тура 

Източник: Тодоров, А. Елементи на политиката 
(Трактат върху политическото). Изд. НБУ, С., 2012, с. 282. 

 
2. Плюсове и минуси на мажоритарните системи. 
Наличието на голям брой класификации на мажоритарните системи е предоп-

ределено от обективно съществуващото видово разнообразие. В повечето случаи, при 
възникване на желание за преминаване към новата система, на преден план се изтъква 
непримиримо желание за мажоритарен вот, но като правило се прави опит да се про-
кара само един точно определен вид мнозинствен избор. В българския случай това е 
едномандатният избор в два тура. При избори за президент и вицепрезидент този ме-
тод безспорно работи добре, но когато става дума за парламентарни избори възникват 
много противоречия и проблеми. За да разкрием най-съществените от тях ще предста-
вим предимствата и недостатъците на мажоритарния клас системи в схематичен вид: 

 
Фиг. 2. Предимства и недостатъци на мажоритарната система 
 

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА МАЖОРИТАРНИТЕ СИСТЕМИ 
Плюсове Минуси 

1. Гласува се за личности – чувствително 
се ограничава възможността на партиите 
да налагат кандидати 
2. Простота и разбираемост за избирате-
лите при гласуването (но не винаги) 
3. Стимулира коалирането на партиите 
като в същото време ограничава възмож-
ностите за безпринципни  сделки между 
кандидатитие (елиминирайки малките 
партии се премахва и възможността за 
комбинации с цел влизане в парламента) 
4. Преодолява партийната раздробеност 
(фрагментация) – малките партии имат 
малък шанс да получат парламентарни 
мандати 
5. Повишава концентрацията от партии и 
обикновено се налага (умерен) двупар-
тиен модел в парламента 
6. Създава силни  парламентарни мнозин-
ства и поддържа стабилни правителства 
(в повечето случаи) 
 

1. Косвено и приблизително предста-
вяне на мнозинството 
2. Гласовете на неизбраните кандида-
ти се обезценяват и „изгарят”, а на из-
браните са с неравна тежест 
3. По-слаба представителност в парла-
мента – стимулира се двупартийният 
модел, но се прави изключително 
трудно представителството на интере-
си и мнения извън основните партии 
4. Несправедливо разпределение на 
депутатските мандати – чувствително 
се изкривява изборният резултат 
5. В някои случаи мнозинството може 
да стане малцинство в парламента, а 
малките промени в съотношението на 
силите могат да предизвикат големи 
промени по мандати. Това почти вина-
ги води до смяна на правителствата 
(при редовни избори) и прекъсване на 
иначе добре функционираща и желана 
политическа линия 
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7. Налага близки отношения между изби-
ратели и депутати (т.е. пряк контакт меж-
ду законодателния орган и избирателния 
корпус от съответния район) 
8. Стимулира политическата умереност – 
по-големите партии се борят за умерения 
електорат от центъра 
9. По-евтина като разходи 
10. Мажоритарната система с преферен-
циална листа осигурява липсващата при 
другите мажоритарни вотове представи-
телност на предпочитанията на хората. 
При нея по-ниските преференции не 
влияят до степен, водеща до загуба на 
кандидат с по-високи преференции, като 
в същото време е метод за избор с абсо-
лютно мнозинство 

6. Една или две партии лесно биха до-
стигнали до трайно установяване на 
доминираща роля в политическия живот, 
използвайки слабостите на системата 
7. Изключително много се влияе от 
електоралната география и прекроява-
нето на районите (особено при едно-
мандатните) 
8. Ако големи етнически и малцинст-
вени групи са разпръснати територи-
ално нямат шансове за политическо 
представителство. Там където са ком-
пактна регионална маса, обаче, те са 
свръхпредставени и това предполага 
периоди на напрежение с основното 
население на страната 
9. Не е подходяща за държави, които 
току що са излезли от дългогодишни 
еднопартийни режими, защото води 
до излишна поляризация на обществото 
10. Системата с два (или повече) тура 
страда от някои характерни само за 
нея недостатъци: (1) значително по-
скъпа за партиите и кандидатите от 
„Уестминстърския модел”; (2) създава 
допълнителни неудобства за избирате-
лите; (3) често първият тур предизвик-
ва тактическо гласуване (не в полза на 
своя кандидат, а на друг, с цел да се 
обезсили основният конкурент и да не 
се допусне неговото участие на втори 
тур); и (4) лишава електората от пра-
вото да използва първия тур като про-
тестен вот 

Източник: Фигурата е съставена по модела на Манолов, Г. Цит. съч., с. 231; 
допълнена от Михайлова, Е. Цит. съч., с. 114–116, Драганов, Д. Демокрацията 
(Минало, настояще, бъдеще). УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2004, с. 148–159 и 
Нюланд, Р. Цит. съч. 

 
Очевидно мажоритарните системи притежават както много предимства, така и 

редица недостатъци. От дурга страна, всеки отделен вид мажоритарна система прите-
жава характерни единствено за него особености. Те имат свои открояващи се 
предимства и тушират някои недостатъци, но в същото време пораждат други. 
Например, по думите на Р. Нюланд, мажоритарната система с преференциална листа 
гарантира наличие на абсолютно мнозинство и то не само от гласовете, а и от предпо-
читанията на избирателите. В същото време изборът чрез няколко последователни 
тура представлява просто един досаден вариант, на мажоритарна система с преферен-
циална листа. Изборът с втори тур пък е дефектна версия на избор чрез няколко 
последователни тура. Изборът на парламент чрез относително мнозинство по едно-
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мандатни райони страда не само от дефектите при избор за спечелване на единствен 
мандат чрез относително мнозинство, но и от особено силното влияние на границите 
между едномандатните райони върху изборния резултат [20]. 

Недостатъците на мажоритарните системи не стават задължително предимства 
на пропорционалните и обратното – това, че даден модел пропорционална система 
ражда определени негативни последици не означава, че преминаването към мажори-
тарна система ще тушира отрицателните й страни. Има дори вероятност да задълбочи 
някои от тях. Най-вече що се отнася до т.нар. споделени недостатъци, които 
същестуват при двата рода системи. Например възможността една или две партии 
(или личности) лесно да достигнат до трайно установяване на доминираща роля в 
политическия живот, използвайки слабостите на системата, би могло да се случи при 
всеки случай. По света съществуват много примери – Япония, Венецуела и т.н. 
Влиянието на електоралната география безпорно е по-силно при мажоритарна систе-
ма с едномандатни райони, но нейната сила се усеща както при другите мажоритарни, 
така и при пропорционалните (и други) системи. А косвеното представителство на 
мнозинството при мажоритарните системи прераства в приблизително представяне на 
малцинството при пропорционалните. Висока изборна бариера в комбинация с много 
и малочислени многомандатни райони и неподходящ метод за разпределяне на ман-
датите и преразпределяне на остатъчните гласове, като правило водят до изкривена  
представителност в парламента, не много по-добра (и пропорционална) от тази при 
мажоритарните системи. 

 
3. Мажоритарната система в България 
Подходяща ли е мажоритарната система за България в момента? Отговорът на 

този въпрос изисква размисли в няколко направления: 
Първо. Факт е, че не съществува идеален вариант на изборна система, който да 

е най-добър и единствено ефективен. Нито един от класовете системи не е способен 
да предложи такъв. Във всеки от тях има системи, притежаващи предимства и недо-
статъци, проявяващи се по-силно или по-слабо при определени условия. Усилията 
следва да бъдат концентрирани върху засилване ефекта от положителните и огранича-
ване този на отрицателните фактори на проявление в конкретната среда; 

Второ. Преминаването към мажоритарна система поставя въпроса за това как-
ва точно да е тя. България е млада демокрация, в която политическите страсти поня-
кога вземат връх и за която Уестминстърският модел не се препоръчва. Ако се дове-
рим на Р. Нюланд, че изборът с два или повече тура е неприемлив и непрепоръчите-
лен във всяко едно отношение, то възможните варианти за система с мажоритарен вот 
се ограничават до един – с многомандатни райони и един тур (и подвидове на този 
вариант); 

Трето. Запазването на пропорционалното представителство в България също 
не е лош вариант, но подмяната на използвания досега модел е наложителна (той оче-
видно е изчерпан); 

Четвърто. Половинчатият опит за реформа, направен през 2009 г., е крайно 
незадоволителен и неслучайно не постигна желаните резултати. Неговото елиминира-
не обаче не стана по реформаторски, а по отстъпателен път – върната е използваната 
преди това система; 

Пето. Трябва да се прави разлика между видовете смесени и миксирани сис-
теми. Тоест съществува разлика между механично смесените, съчетаващи в себе си 
определен дял пропорционално представителство и друг с мажоритарен вот (в различ-
на пропорция, например 50:50, както през 1990 г. за ВНС в България), и смесени с 
еднотипно представителство, но на различни нива. Например, съчетаване на пропор-
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ционален избор с многомандатни райони и такъв на национално ниво. Възможен ва-
риант е и на повече от две нива – например мажоритарен вот при едномандатни 
райони, пропорционален при многомандатни и още един такъв с национални листи 
(подобна е изборната система в Унгария). Огромният недостатък на подобен вид из-
борни системи е, че те са доста сложни както за избирателите, така и за организатори-
те на вота. Освен това те са и много скъпи като цена. Следователно считаме, че към 
момента няма условия за приложение на смесена (или миксирана) система в България. 

 
Какви изводи могат да се направят? 

 Евентуалното преминаване към мажоритарна система изисква свръхкон-
центрация на усилия и ресурси и може да се окаже по-скъпо и рисковано, отколкото 
полученият краен резултат. Това важи с пълна сила за положението, при което се пре-
минава към реализация на някой от непрепоръчителните варианти, сред които е и 
предлаганият понастоящем на българската общественост. Създаването на 240 изборни 
райони изисква огромно и често прекрояване на територията на страната. Вариантът 
да се избира по един представител от община е напълно невъзможен. В България има 
264 общини, като най-големите градове (София, Пловдив и Варна) са допълнително 
районирани, а други големи градове (Бургас, Русе) не са. Това би довело до огромни 
изборни дисбаланси. Например в област Монтана, която има население 182 хил. жите-
ли, има цели 11 общини и съответно би означавало да излъчи 11 депутати. В същото 
време област Сливен, с население 218 хил. жители, има 4 общини (и излъчва 4 депута-
ти) [21]. Всичко това е в резултат на разнородния характер на българските общини, 
продиктуван от разнообразния релеф на страната и големите разлики в гъстотата на 
населението по места. Освен всичко това, ако към броя на общините добавим и този 
на градските райони, общият брой народни представители нараства драстично на 296. 

 От казаното дотук става ясно, че един вариант, базиращ се на текущото 
административно-териториално делене на страната, е напълно невъзможен. Предло-
женият най-разумен вариант на мажоритарна система – с многомандатни райони и 
един тур, ще реализира докрай своите предимства само ако се провежда посредством 
преференциално гласуване. Това означава всеки избирател да подреди в листа жела-
ните от него кандидати, като поставеният на първо място получава глас на първото 
преброяване, а останалите се ползват от преференции при евентуални следващи пре-
броявания. При липса на абсолютно мнозинство от надпреварата се отстранява кан-
дидатът с най-малко получени гласове и преференциите на неговите избиратели се 
прехвърлят като гласове на останалите кандидати. Това продължава докато не се по-
лучи абсолютно мнозинство за даден кандидат. Кандидатите, получили абсолютно 
мнозинство от гласове с преференции (общят им брой се определя от големината на 
изборния район), попадат в парламента. Предимството на многомандатните райони в 
случая е, че много популярни и желани кандидати, които не печелят първото място в 
надпреварата, получават депутатски мандат. 

Облекчен вариант на тази система е подобно гласуване, но без преференции. 
Това също е добра предпоставка за приемлива представителност на новосформирания 
парламент, но не отразява предпочитанията на хората, а само показва кой е техният 
фаворит. 

Разбира се, вотът е мажоритарен и се гласува за кандидати, а не директно за 
партии. Всеки избирател може да подрежда в своята листа от преференции само 
желаните от него и то в ред, който му допада. Така в едно и също време се реализира 
мажоритарен избор и се внася известна доза пропорционалност. 

 Запазването на пропорционалното представителство би имало смисъл само 
при радикално реформиран вариант. Остарелият метод с много на брой и сравнително 
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малки изборни райони, средно висок праг за влизане в парламента и система за пре-
разпределение на остатъчните гласове на национално ниво, изчерпа своята приложи-
мост в България. Един успешен вариант за реформа на съществуващата пропор-
ционална система е словашкият модел. Той е един от най-чистите варианти на про-
порционалното представителство [22]. Цялата страна се конструира като един много-
мандатен район, определящ всичките 150 депутати в парламента. Избира се партийна 
листа, но избирателите могат да впишат поред четирима от кандидатите в нея. Тази 
листа е твърда (т.е. неизменяема), а преференциите се отнасят само в случай на за-
мяна на депутат по време на мандата. Изборният праг е сравнително висок – 5 про-
цента, а мандатите се разпределят по метода да най-големия остатък. 

 Със смесените системи винаги трябва да се внимава. Твърдението, че те са 
най-добри, тъй като парират недостатъците на двата основни вида изборни системи, е 
едностранчив. В същото време те неутрализират някои успешни проявления, а съчета-
ването на пропорционален и мажоритарен избор с различна тежест (50:50, 2 към 1 и 
пр.), или миксирането на един и същ вид представителство на различни нива, е 
сложно и се нужда е от покриването на твърде много изисквания. Най-важното усло-
вие за да е успешна една смесена система, е броят на местата в парламента да е въз-
можно най-голям. В противен случай двата елемента няма да успеят да се разгърнат 
напълно потенциала си и да демонстрират изцяло предимствата си. 

 Що се отнася до до редуциране броя на народните представители наполо-
вина, това крие опасност в парламентарна република, в която се очаква Народното 
събрание да е двигателят на демократичния процес и да задава импулсите в полити-
ческия живот. Без наличието на достатъчен представителен и кадрови потенциал (с 
цел обезпечаване дейността не само на парламентаринте групи, а най-вече на 
постоянните и временните комисии), българският парламент би станал по-неефекти-
вен, отколкото е сега. 

Едно ограничено редуциране на депутатските места от 240 на 200 обаче е пре-
поръчителено, най-малкото защото историческата традиция на българския парламен-
таризъм предполага големината на ОНС да е точно наполовина на тази на ВНС. В 
това отношение съкращаване на списъчния състав на депутатите с 40 може да се 
окаже приемливо. 

 
Можем да заключим, че при всички положения изборната реформа в България 

е наложителна. Нейното отлагане само поражда допълнително напрежение и задъл-
бочава кризата на политическото представителство. Съществената промяна на избор-
ното законодателство е първата стъпка към по-радикална реформа в политическата 
система въобще. Без нейното осъществяване, периодът на застой на демократичния 
процес в страната няма да бъде преодолян в обозримо бъдеще. 
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Abstract: In this work the little bit about Tesla, his inventions and works, in particular the 
Tesla coil are described. 
 
Key words: Nicola Tesla, Tesla coil, high voltage, high frequency. 
 

 
Въведение 
 

Никола Тесла е бил удивителен човек, който със своите идеи и изобретения е 
станал символ на своето време. Без неговите изобретения е невъзможно да си пред-
ставим днешния ден. 

През 1887 г. той прави точно научно описание на редица явления, свързани с 
въртящите магнитни полета, които са в основата на принципа на работа на синхрон-
ните и асинхронните електродвигатели. 

През 1889 г. изследва явленията при токове с висока честота. В резултат на 
тези изследвания разработва високочестотен трансформатор и първите образци на 
електромеханични генератори на високи честоти. 

През 1893 г. Тесла създава първия вълнов радиопредавател, изпреварвайки 
Попов и Маркони с няколко години. 

По-долу е посочена само част от направленията на неговите изследвания:  
• Използване на променливия ток като основен начин за пренасяне на елек-

троенергия на големи разстояния; 
• Разработка на електрогенератори – основен елемент при генерация на елек-

троенергия във ВЕЦ, АЕЦ и ТЕЦ; 
• Разработка на електродвигателите като основа на съвременните електро-

транспортни средства – електролокомотиви, електромобили, трамваи, тролейбуси и 
др. 

• Разработка на радиоуправляемите роботи – получили широко приложение, 
не само в детските играчки, но и в промишлеността, военното дело, космическата 
техника и др. 

Приносът на Никола Тесла е все още не добре оценен. Много от неговите рабо-
ти не са добре осмислени и разбрани. 
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I. Трансформаторът "Тесла" 
 
Трансформаторът на Тесла е резонансен трансформатор. Той е патентован през 

септември 1896 г. Работата на резонансния трансформатор може да се обясни, като се 
даде пример с махало. Ако махалото се приведе в режим на принудителни колебания, 
то максимално достигнатата амплитуда ще бъде пропорционална на прилаганата сила. 
Ако се приведе в режим на свободни резонансни колебания, то при усилие равно на 
приложеното при принудителните колебания, максималната амплитуда ще нарастне 
многократно. 

Най-елементарният трансформатор на Тела се състои от две намотки – първич-
на и вторична, разрядник кондензатор, тороид и изход (Фиг. 1).  

 

 
 

Фиг. 1 

 
Първичната намотка обикновено съдържа малък брой навивки от дебел 

проводник, а вторичната – около 1000 навивки от тънък проводник. 
Трансформаторът на Тесла представлява система от два свързани колебателни 

контура, което определя неговите забележителни свойства и го отличава от обикно-
вените трансформатори.  

За пълноценната работа на трансформатора тези два колебателни контура тряб-
ва да бъдат настроени на една резонансна честота. Обикновено в процеса на наст-
ройка първият контур се настройва под честотата на втория. С изменение на капаци-
тета на кондензатора и броя на навивките на първичната намотка се достига до полу-
чаване на максимално напрежение на изхода на трансформатора. 

Трансформаторът на Тесла е получил широко приложение в наши дни. Една от 
неговите разновидности е повишаващата бобина в ДВГ. 

Изходното напрежение на трансформатора на Тесла може да достигне няколко 
милиона волта. Това напрежение, при условията на минимална диелектрична  прони-
цаемост на въздуха, може да предизвика внушителни електрически разряди във 
въздуха с голяма дължина. Тези явления впечатляват хората по различни причини, 
поради което трансформаторът на Тесла се използва за изработка на декоративни 
изделия. 

Тесла е използвал този трансформатор за предаване на радиосигнали, за генера-
ция и разпространение на електрически колебания за дистанционно управление на 
различни устройства. 
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Трансформаторът на Тесла е намерил приложение и в медицината. На пациенти 
са прилагани слаби високочестотни токове, които протичат по тънкия повърхностен 
слой на кожата, без да причиняват вреди по вътрешните органи, с цел тонизиращо и 
оздравяващо действие. 

 
 
II. Експериментален модел на трансформатора на Тесла 
 
На база на експериментални симулационни изследвания е разработен модел за 

изследване на трансформатора на Тесла (Фиг. 2). 
Параметрите на модела са: 
Първична бобина: 
 Височина: 10 sm; 
 Диаметър на проводника: 0,6 sm; 
 Брой на навивки: 10. 
При тези параметри са получени следните резултати: 
 Брой на навивките: 1176; 
 Дължина на проводника: 185 m; 
 Ефективно съпротивление: 92,6 Ω; 
 Капацитет на вторичната намотка: 3,36 µF; 
 LC резонансна честота: 701,6 кHz. 
  

 
Фиг. 2 

  
Извършени са и експериментални изследвания, които потвърждават теоретич-

ните изчисления (Фиг. 3).  
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Фиг. 3 
 
 

Заключение 
  

Като следващ етап от работата по темата се предвижда следното: 
• Създаване на работещ образец на трансформатора на Тесла; 
• Изследване на процесите при работата на трансформатора; 
• Определяне на параметрите на работа; 
• Изследване на други изобретения на Тесла. 
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Abstract: This paper deals with the importance of the informal group of BRICS for the 
world economy. It tries to find the reasons for the group formation – both economic and 
geopolitical. Each of the five countries is presented by its economic development, goals and 
future prospects. Conclusion is made that the significance of BRICS will expand due to the 
expected high levels of economic growth of the member countries. 
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През последните години в международното публично пространство присъства 
понятието за т.нар. обединение БРИКС, което включва петте най-бързо развиващи се 
икономически системи в света: Бразилия, Русия, Индия, Китай, а от 2011 г. и Република 
Южна Африка. 

БРИКС не е нито междуправителствена организация, нито международна не-
правителствена организация. Междуправителствените организации се създават на ос-
новата на международен договор, а международните неправителствени организации 
са частни организации на гражданското общество, неосновани на международен дого-
вор. БРИКС е неформална групировка, тя  е един механизъм за сътрудничество между 
лидерите на петте държави по пътя на развитието. А идеята за създаването повтаря 
идеята за формиране на руско-индийски-китайски съюз (РИК), който да се противопо-
стави на глобалния атлантически диктат на САЩ. 

Всяка една от държавите има пълната свобода на действие, не съществува оп-
ределено правно задължение страните да следват приетата политическа линия, но то-
ва далеч не означава, че липсва и  политическо задължение. 

 
Исторически сведения 
 

За първи път понятието БРИК (без Република Южна Африка) се появява през 
2001 година, тогавашният главен икономист на Goldman Sachs – Джим О’Нийл 
измисля абревиатурата БРИК, с която описва бързото развитие на икономиките на 
Бразилия, Русия, Индия и Китай. Но практическото взаимодействие в рамките на 
БРИК започва през септември 2006 – по инициатива на тогавашния и настоящ руски 
президент Владимир Путин в рамките на 61-та сесия на Общото събрание на ООН в 
Ню Йорк, се провежда първата среща между министрите на външните работи на 
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Бразилия, Русия и  Китай и индийският министър на отбраната. След тази среща се 
осъществяват още няколко на ниво министри, а 3 години по-късно – през 2009 г. се 
провежда първата пълноформатна среща на БРИК в Екатеринбург на ниво държавни 
глави – Луис Игнасио Лула да Силва, Дмитрий Медведев, Манмохан Синг и Ху Дзинтао. 
Те проявяват желание за задълбочаване на сътрудничеството помежду си и ежегодно се 
провежда по една среща, на която се обсъждат въпроси, свързани с развитието на БРИК. 
На състоялата се среща през  април 2011 г. в Китай, Република Южна Африка е приета за 
пълноправен член и наименованието на групировката вече е БРИКС. 

 
Мнения на анализатори 
 

На пръв поглед като че ли между държавите съществуват много повече разли-
чия, отколкото обединяващи ги характеристики, които да ни дадат възможност да 
обърнем внимание на важното  им значение, което имат за  световната икономика. 
Вероятно поради тази причина сред анализаторите съществуват няколко мнения от-
носно сътрудничеството в БРИКС клуба. Някои смятат, че Русия и Китай желаят да се 
възползват от международната криза с цел да задминат САЩ, според други тези дър-
жави имат възможността да създадат неформална група с голямо политическо и ико-
номическо влияние в международното пространство, а според трети това сътрудни-
чество няма да доведе до никакви резултати, поради големите различия. Според 
последните страните, вземащи участие в обединението, нямат единни цели и нещата, 
които ги разединяват, са много повече от тези, които ги сплотяват. Едно от разли-
чията е, че те са страни от различни части на земното кълбо. Индия, Китай и Русия са 
в един географски регион и са ядрени сили, за разлика от Бразилия. Според критиците 
не трябва да се пренебрегва значението и на международните политически противоре-
чия, които съществуват между страните, участващи в групировката. Индия и Китай 
все още имат разположени войски по общата си граница, Русия е обезпокоена и от 
китайските антидъмпингови реформи. Китай и Бразилия имат добри икономически 
отношения, но се състезават за договори и концесии в Африка.   

Но въпреки всички проблеми и различия между страните, формирането на една 
такава група като БРИКС и отдаването на значителното й място в икономически 
аспект съвсем не е случайно. БРИКС заемат внушителната част от 26% от терито-
рията на Земята, с население – 42% от това на планетата (към 2012 г . – 7 милиарда).  
В страните от БРИКС са съсредоточени 32% от обработваемата земя в света, при-
тежават почти 50% от натрупаните валутни и златни резерви. БВП (ППП) за 2012 г. на 
петте страни е 17,8% от този на света (22,564 трлн. долара от 78,940 трлн. долара).  

       
Държавите, съставляващи БРИКС 
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Но какво всъщност обединява страните от БРИКС? 
 
На 1-во място  
Обединяват ги целите им, а именно: намаляването на зависимостта от Европа и 

САЩ. Стремежът за спечелване на лидерски позиции в Световната банка и Между-
народния валутен фонд. Според БРИКС системата за управление на фонда следва да 
отговаря на обективната геополитическа картина, отчитайки очевидното преразпреде-
ляне на ресурсите и влиянието от развитите към развиващите се страни, както и за-
дълбочаването на тази тенденция в бъдеще. В своето развитие страните се ръководят 
от стремежа си да преобразуват своята икономическа власт в геополитическо влия-
ние. Те се стремят към нов икономически ред. 

 
На 2-ро място  
Тези страни притежават най-важните природни, икономически и демографски 

ресурси. А именно те спомагат за реализирането на целите им. 
 
На 3-то място 
И петте държави се отнасят към държавите с най-бързо развиващи се иконо-

мики. 
 
Предприемани действия 
 

Страните обсъждат възможността за създаване на Собствена банка с работно 
име „Юг-Юг” или „БРИКС БАНК”, която ще финансира техните проекти и ще кон-
курира Световната банка (СБ). Отказват се от долара при търговията помежду си, 
като ще разширят използването на националните си валути за целта, стремейки се да 
засилят позициите си срещу Европа и САЩ. Те задълбочават сътрудничеството си в 
областта на данъчната политика и най-вече въпросите, свързани с предотвратяването 
на  укриване на данъци. Според РИА новости БРИКС страните до май 2013 г. плани-
рат да създадат нова структура, която да координира съвместните дейности в данъч-
ната област. На срещата им, проведена на 26-27 март 2013 г. в гр. Дърбан (Република 
Южна Африка)  те се споразумяват за създаване на съвместен валутен резерв на стой-
ност 100 млрд. долара. Според руския министър на финансите Антон Силуанов дялът 
на Русия се предвижда да бъде – 18 млрд. долара: „Договорихме се да доразвиваме 
темата, а дяловете на участниците в тези 100 млрд. са: Китай – около 41 млрд; Русия, 
Бразилия, Индия – по 18 млрд.; Република Южна Африка – 5 млрд.” 

 
 
Характерни особености на страните от БРИКС 
 
Бразилия: Намира се на 5-то място по територия (8 514 876 км²) и на 5-то 

място по население – около 200 млн. души. С БВП (ППП) за 2012 г. – 2,362 трлн. до-
лара и БВП на човек – 12 000 долара. 
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Тя е богата на полезни изкопаеми – желязо, олово, мед, магнезий, уран, злато и 

диаманти. Намира се на първо място в света по производство на захарна тръстика, 
желязо и кафе. Страната изработва биогорива по най-сложната технология на плане-
тата. Неслучайно е най-големият износител в света на етанол, произвеждан от захарна 
тръстика. Тя изнася още цитрусови плодове, банани, какао, царевица, соя, ориз и памук.    

 
Русия: Намира се на 1-во място по територия (17 075 400 км²)  и на 9-то място 

по население – около 143 млн.  души. С БВП (ППП)  за 2012 г. – 2,509 трлн. долара и 
БВП на човек – 17 700 долара. 
 

 
 

Русия е най-богатата страна на  природни ресурси. Тя разполага с огромни за-
паси от всички видове полезни изкопаеми и минерали. Страната се намира на първо 
място в света по резерви от природен газ и най-големи петролни резерви и втората по 
големина запаси от въглища. Тя е най-големият световен износител на природен газ – 
36,4 % и  петрол – 13 % от световните запаси. 
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Индия: Намира се на 7-мо място по територия (3 287 590 км²) и на 2-ро място 
по население около 1.2 млрд. души. С БВП (ППП)  за 2012 г. –  4,735 трлн. долара с 
БВП на човек – 3 900 долара. 
 

 
 

Индия е сред най-големите вносители в света на суров петрол и втечнен газ. 
Петролната промишленост е основен двигател на нейната икономика. Развити са още 
фармацевтичната индустрия, страната заема 4-то място в света по обем на произвеж-
даните лекарства, и автомобилната индустрия, предпоставка, за което са производст-
вените разходи в отрасъла, те са с 25-30% по-ниски отколкото в западните държави. 

                
Република Южна Африка: Намира се на 24-то място по територия (1 219 912 

км²) и на 25-то място по население – около 50 млн. души.  С БВП (ППП) за 2012 г. –
0,578 трлн. долара и БВП на човек – 11 300 долара.       
 

 
 
Водещ отрасъл на стопанството е добивът на полезни изкопаеми. РЮА е на 

първо място в света по добив на диаманти (по стойност на продукцията), злато, пла-
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тина, хром и манган. Заема водещи места и по добива на черни въглища, уран, азбест. 
Добре развита е енергетиката, металургията, машиностроенето. 

 
Китай: Намира се на 4-то място по територия (9 706 961 км²) и на 1-во място 

по население – около 1.35 млрд. души. С БВП (ППП)  за 2012 г. – 12,380 трлн. долара, 
БВП на човек – 9 100 долара. 
 

            
 

Страната е богата на полезни изкопаеми, по запаси на калай, антимон, магнезий 
и волфрам. Много добре развита е памукотекстилната промишленост,  заема първо 
място в света по производство на памучни тъкани. А запасите от нефт са 17% от све-
товните. Китай е най-големия кредитор на САЩ (1,132 трлн. долара) и на световната 
икономика като цяло. Пекин увеличава резервите си от злато и валута, които възлизат 
на 3 трлн. долара. 

Според прогнози  през 2020 г. Китай  ще задмине САЩ по БВП и ще стои на 
първото място, а само след още 10 години т.е. през 2030 г. ще произвежда 25 % от 
световния БВП.    

 
Заключение 
 

Китайската икономика е уголемен мащаб на това, което се случва и в останали-
те БРИКС страни – нарастване на доходите, разширяваща се средна класа и милиарди 
потребители. Глобалното потребление се измества към страните от БРИКС и еднопо-
люсният модел, в който най-важна роля играят САЩ, вече е пречка за по-нататъш-
ното развитие на тези страни. Все повече западни компании осъзнават, че точно тези 
потребители ще определят бъдещето в търговията. 

Според класация на Инвестиционната агенция на Париж и консултинговата 
компания KPMG, интересът на инвеститорите към градовете от БРИКС се увеличил, 
за сметка на Европейските градове. Най-съществен ръст на популярност имат Москва 
(60%) и бразилският Сао Паоло (160%).    

В резултат на високите темпове на икономически растеж средната класа на 
страните от БРИКС се очаква да достигне 52 % от общо 5.2 млрд. души, които ще 
принадлежат към средната класа в света през 2030 г. (според прогнозата на Голдман 
Сакс). 
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Темп на икономически растеж за 2012 г. 
 

 

Бразилия 
 

Русия 
 

Индия 
 

Китай 
 

ЮАР 

1.3 % 3.6 % 5.4 % 7.8 % 2.6 % 

 
 

Въпреки забавилия се темп на икономически растеж през 2012 г., страните от  
БРИКС  блестят на икономическата карта на фона на Европа и САЩ. Дори по време 
на кризата се оказаха в положение на икономически и социален ръст, с реална иконо-
мика, евтино производство, ниски цени и висока конкуренция.  

 От реализацията на тези страни е заинтересован целия свят, защото перспекти-
вите за технологично и социалнополитическо развитие на човечеството са свързани 
именно с тези страни. На групата предстои да формулира икономическия и полити-
чески дневен ред за новия етап в световното развитие през следващите години.  
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Бургаски свободен университет 

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

 
COMPUTER GAME “IMAGE PUZZLE” 

 
Stefani Dimcheva Nikolova 

Burgas Free University 

 
 
Abstract: “Image Puzzle” is an interactive puzzle game made with the help of the Small 
Basic programming language. It combines both logical thinking and speed and is suitable 
for everyone who wishes to have a little break from it all or just some fun. 
 
Keywords: Image Puzzle, Small Basic, game, puzzle, co-ordinate, wit. 
 
 

В днешно време, когато интернет индустрията е завладяла света, все повече 
хора започват да търсят развлечение в мрежата. Тези, които най-често сърфират из 
интернет пространството са подрастващите, за които това е начин да се разнообразят 
и разведрят. 

Игрите от край време са развлечение за стари и млади. В наши дни тяхното 
разнообразие е достъпно в мрежата, от което се възползват предимно младите. За 
тяхното пълноценно развитие, обаче, са неоходими такива игри, които са свързани не 
с насилие, а които провокират творчески начин на мислене, логика и съобразителност. 
Именно такава е играта „Image Puzzle”, идеята за която се зароди миналия семестър, 
когато по дисциплина „Въведение в компютърната техника трябваше да се изготви 
курсов проект в подълнение с изпита за успешното завършване на сесията. 

Реших да представя игра, в която има надграждане и последователност, както и 
нещо, което обединява отделните етапи. След обмислянето на различните варианти, 
както и на собствените ми възможности, се спрях на пъзел, който се отличава от масо-
вата версия по това, че картинката е вече дадена и единственото нещо, което потреби-
телят трябва да направи, е да я подреди за определено време. 

Както вече се подразбира, играта “Image Puzzle” изисква логически начин на 
мислене и бързи реакции. Това са качествата, за които се има желанието потребителят 
да развие. От една страна, пъзелът притежава опростен, но ефективен за целта дизайн. 
Това е игра, реализирана чрез средата Small Basic. Представлява интерактивна 
графична повърхност, съставена от две основни полета – първото от които е за изоб-
разяването на исканата картинка, хронометър и бутон за известяване при приключва-
не на играта, докато другото поле е съставено от по-малки такива, съдържащи елемен-
тите, представляващи частите, от които е съставена желаната картинка. По този начин 
имаше възможност да се развият математическите и логическите умения, тъй като се 
изисква постоянно боравене с координати. От друга страна, така се разбра, че зад една 
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на пръв поглед просто изглеждаща картинка се крият изчисления, които тестват не 
само съобразителните способности, но и усета за пространство и начин на подредба. 

 

Играе се от един играч, който използва мишка, за да мести съставляващите 
елементи от по-малкото поле към указаните места, зададени в полето отляво. Ако има 
съответствие на компонент и обозначена форма, елементът авотоматично заема обо-
собеното му място. В противен случай той се връща обратно на мястото си в малкото 
поле. При успешно построяване на картинката потребителят трябва да натисне Submit – 
бутона, за да се отчете опитът му. Ако не го стори в указаното време от 25сек., опитът 
се счита за неуспешен. Потребителят също така губи и ако не успее да нареди пъзела 
достатъчно бързо, или ако натисне Submit – бутона без да е задал форма на някой от 
елементите. Единственият начин да се отбележи победа е пъзелът да бъде нареден в 
указаното време, и преди то да изтече да се кликне върху Submit – бутона.  

Играта е съставена от четири нива, всяко следващо от които се зарежда автома-
тично при успешно минаване на предходното. Те се извикват посредством командата 
“Create UI”, която създава интерфейса на играта – размери и местоположение на от-
делните елементи, както и мястото на полетата, където ще са разположени. Но преди 
да се премине към тази подробност, се определят с точност координатите на мишката, 
за да може тя правилно да избере съставляващата част и да я постави на съответното й 
място в по-голямото поле. Това се случва чрез поредица от If/Then твърдения: 

 

 
Фиг. 1. Определяне координатите на курсора 

 
В този случай с точност се определя къде трябва да попадне мишката, за да се 

извършат следващите действия, а именно в рамките на по-малкото поле. Координати-
те “px” и “py” са константни величини, които всъщност представляват разстоянието 
до лявата и до горната част на таблицата с осемте фигури. За да се имат предвид, по 
подразбиране те са включени към изчисленията. 

Друга особеност на играта е самият интерфейс, който е както различен, така и 
еднакъв във всяко ниво: различен по формата на елементите, еднакъв по техния брой. 
Общото между тях са таймерът и Submit-бутона, за които става дума по-напред в до-
клада. 
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Функцията за нивато е зададена още в началото на кода: 
 

 
 

Фиг. 2. Определяне на ниво 

 
От тук се вижда, че за всяко ниво се зарежда различен интерфейс, който из-

глежда по следния начин: 
 

      
Фиг. 3. Първо ниво                                        Фиг. 4. Второ ниво 
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        Фиг. 5. Трето ниво                                     Фиг. 6. Четвърто ниво 
 
Формите са създадени съответно с функцията “Shapes”, а за двойката листа, 

очи и т.н. – посредством цикъл “For”, където се определя и разстоянието между двата 
идентични елемента. 

За да функционира правилно играта, са зададени и точно определени координа-
ти, върху които мишката трябва да кликне, за да избере съответната съставляваща 
част. Тази особеност е зададена чрез подпроцедура “MouseMove” от където се вижда, 
че когато курсора се намира в малкото поле отдясно и е избрал определена форма, то 
това изображение ще може да бъде управлявано от играча. В случай, че този елемент 
бъде поставен в съответстващото му място в цялостната картина, то функцията е из-
пълнена правилно. Иначе, той се връща обратно в полето отдясно. 

 

 
Фиг. 7. Възможност за управление от потребителя 

 
Също така, за да заема обособената му форма, на избрания компонент е зададен 

определен диапазон от стойности, които може да заема. Това означава, че кликнатата 
форма трябва да се намира на разстояние, по-голямо или по-малко с 10 пиксела от 
горния ляв ъгъл на матрицата, за да бъде разпозната. Ако това условие е изпълнено, 
тогава елементът автоматично се премества от лявото поле в дясното, като изпълва 
определеното му място, чрез което номерът на поставенете части (“dropped”) се уве-
личава с единица. 

Освен това, за да работи правилно програмата, се изисква поставената форма 
да не присъства повторно на предишното си място (в таблицата отдясно). Условието 
се изпълнява чрез функцията “Shapes.Remove(sh)” за който и да е от осемте елемента.  
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Фиг. 8. Условие за съвместимост 

 
Важна подробност, без която играта не би била завършена, е нейният таймер. 

Максималното време, дадено за успешното подреждане е 25сек. Ако потребителят не 
успее да се справи с тази задача, се появява прозорец, оповестяващ за провал, с което 
се изчистват всички фигури от екрана и се започва отначало. В противен случай вре-
мето продължава да тече докато не достигне своя максимум. 

За плавния преход между нивата се използва отделна функция, която контроли-
ра Submit-бутона. Ако играчът е успял да намери подходящото място на всеки един от 
общо осемте компонента в рамките на указаното време, то след като е активиран бу-
тона, се появява съобщение, което сигнализира за успеха му. След това като резултат 
се изписва неговият рекорд. От друга страна, ако потребителят не успее да се справи, 
новото съобщение, което ще се изпише на прозореца е “Try again!” и играта стартира 
наново. 

 

      
Фиг. 9. Функция таймер                        Фиг. 10. Успешно завършено ниво 
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Фиг. 11. Резултат                                       Фиг. 12. Незавършено ниво 

 
Тъй като четвъртото ниво е последното, тук се изискват определени допълне-

ния. Освен че ще се появят вече познатите бележки, разликата в случая се проявява 
във факта, че след като се премине успешно нивото, излиза нов прозорец (“Game 
completed!”), уведомяващ за приключването на играта, след което програмата се 
затваря. 

В заключение нека да бъде споменато, че тази игра отлично проверява уме-
нията на играча. Тя предствлява добра възможност за релаксация както и за тестване 
на съобразителните способности. По този начин могат успешно да се проследят от-
делните функции и да се предвиди резултатът от съвместната им работа, което до 
голяма степен подпомага по-наташните процеси в изготвянето на интерфейса. 

 
 

Докладът е с подкрепата на Armed Forces Communications and Electronics 
Association (AFCEA - International) http://www.afcea.org/ 
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Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Филиал – гр. Смолян 

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

 
 

През 2011 г. бе проведено официално преброяване на българското население. 
Получените статистически данни са тревожни. Те категорично потвърдиха прогнози-
те за демографски срив с многобройните му специфични негативни измерения. 
Настоящият доклад цели да ги обобщи и популяризира, както и да даде насоки и идеи 
за преодоляването им. Това е наложително, защото когато в дадено общество същест-
вува проблем, шансът той да се разреши е много по-голям когато за него се говори 
навсякъде, където има възможност. Резултатите  са стряскащи, но не бива в никакъв 
случай да бъдат премълчавани. Решаването на този голям обществен проблем е с жиз-
нено важно значение за съществуването на българския народ и държава.  

 
Официално, населението на България, измерено през 2011 година е 7 327 224 

души. В периода между това и предното преброяване от 2001 г., то е намаляло с 
564 331 души при средногодишен темп от 0.7%. Причина за това са както отрицател-
ния естествен прираст, така и външната миграция. През същия период населението се 
е увеличило в едва две области на страната – София и Варна. Във всички останали 
области то намалява. За нашата страна са типични едни от най-ниската раждаемост и 
най-висока смъртност в Европа. Коефициентът на раждаемост (брой живородени деца 
на 1000 души от средногодишното население) е 12.1 промила през 1990 г., а към 2012 
г. е паднал на 9.6 промила. Коефициентът на общата смъртност към 2012 г. у нас е 
14.7 промила при средна за Европа 9.7 промила, което ни класира на едно от първите 
места на Стария континент по този показател. Особено тревожна е статистиката за 
детската смъртност. У нас тя е 8.5 промила при средно за Европа около 4.5 промила. 
Тук сме изпреварени единствено от Румъния. Страната ни е на първо място по смърт-
ност в Европа от сърдечен и мозъчен удар и на едно от първите места по смъртност в 
резултат на пътни инциденти. За сравнително малък народ като българския, статисти-
ката е съкрушителна. 
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Според разработените в Националния статистически институт прогнози, насе-
лението на страната ще продължи да намалява, като се очаква през 2015 г. то да въз-
лиза на около 7 142 хил. души, през 2020 г. – 6 914 хил. души, през 2025 г. – 6 678 хил. 
души, а до 2030 да е 6 452 хил. души. През този период то ежегодно ще намалява с 
около 46 хил. души. Това означава всяка година един град, подобен например на  
Видин, да изчезва от картата на България.  

 
Характерен белег на населението на България е все по-интензивно продължава-

щия процес на демографско застаряване. Той се изразява в намаляване на относител-
ния дял на децата до 15 години и увеличаването на дела на населението на 65 и повече 
години. През 2001г. под 15-годишна възраст са били 15.3% от населението, а към 
2012г. са 13.2%. В същото време се наблюдава увеличение в дела на хората над 65 
години, като през 2001 г. той е 16.8%, а към 2012 г. – 18.5%. Това води до негативни 
изменения по отношение на неговата трудоспособност и това ще има тежки последи-
ци върху икономиката и социалното състояние на България и особено върху публич-
ните финанси. Възпроизводството на трудоспособното население се измерва чрез кое-
фициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на 
влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна 
възраст (60-64г.). През 2001 г. на 100 лица на възраст 60-64 г. са замествани от 124 ли-
ца на възраст 15-19 г. Към началото на 2012 г. това рязко се променя, като броя на 
младите хора към 100 от посочената възраст е едва 68, което е красноречиво дока-
зателство за ускореното демографско застаряване. Средната възраст на хората у нас е 
42.7 години, което е с 2.3 години повече от 2001 г. и с 3.8 години повече от 1995 г. По 
този показател сме сред първите 10 в света.  
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Средна възраст на населението в България  
от 2000 г. до 2011 г. 

 

 
 

Неблагоприятен фактор за бъдещото социално-икономическо развитие е и 
неравномерното териториално разпределение на населението в България. Шест са 
областите в България  с  население над 300 000 души, а в три от тях – София, Пловдив 
и Варна, живее общо 1/3 от него. Обезлюдени са цели райони, като най-осезаемо това 
се усеща в областите Враца и Видин, където населението  е намаляло с  20 % в срав-
нение с 2001 г. Тази тотална депопулация се явява пречка за тяхното пълноценното 
участие икономическия  и социален живот в страната. Около една шеста от селата у 
нас рискуват скоро да бъдат заличени от картата на страната. Те не отговарят на 
изискванията в закона за административно-териториалното устройство, според който, 
за да се води едно място като населено, то трябва да има поне един жител и собствено 
землище. В цели 183 села в България обаче не живее нито един човек, сочат данни на 
Националния статистически институт за 2011 г. Днес вече броят им вероятно е на-
растнал. 

 

Резултатите от преброяването ни насочват вниманието и към още един трево-
жен факт – в криза се намира и основната социална единица на всяко едно общество, 
а именно семейството. То, което в миналото е било гарант и задължително условие за 
нормалното протичане на живота на българина, днес все повече губи от ценността си. 
Доказателство за това е намалението на броя на сключените бракове и драстичното 
увеличаване на съжителствата без брак в контингента на неженените/неомъжените 
лица. Коефициентът на брачност през 2001 г. е 4 промила, а този към 2012 г.– 2.9 про-
мила. Все по-голяма част от младите хора предпочитат да живеят на „семейни на-
чала”. Непрекъснато се увеличава средната възраст на сключващите първи брак.  
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Тревожно е и увеличаването на неграмотността сред българското население. 
Това се дължи на влошената образователна система през последните години и финан-
совите затруднения, които лишават много деца от образование. За първи път при пре-
брояването на населението през 2011 г. е включена категорията „лица, никога непо-
сещавали училище”. Техният брой е 81 хил. души, или 1.2% от населението. Тези ли-
ца никога не са били включвани в образователната система. Неграмотните лица са 
общо 112 778 души. Наблюдава се  едно голямо различие, що се отнася до нивото на 
грамотност между отделните етноси, живеещи на българската територия, което е 
коректно да се отбележи. От самоопределилите се като българи, неграмотните са 
0.5%. При турската етничеста група те са вече 4.7%, а при циганската скачат рязко на 
11.8%. В близко бъдеще тези хора трудно ще могат да се впишат в социалния живот 
на държавата и по този начин не биха могли да бъдат пълноценни граждани, а от това 
щетите ще са огромни както за тях, така и за цялото останало общество – тези не-
гативи вече се понасят от българското население и най-ярко проявени са в сферата на 
здравеопазването и социалното осигуряване. Този ефект се мултиплицира и дава 
негативно отражение и на техните преки наследници, от което ситуацията ще става 
още по-критична. 

 
Демографската криза в България е видима и без тези статистики. Достатъчно е 

просто да се обходи по-голяма част от българското землище. В огромна част от селата 
правят впечатление изоставените стари къщи. Техните собственици или не са между 
живите, или са мигрирали в търсене на препитание в някой от големите градове. 
Често техните имоти биват разграбвани, унищожавани или незаконно присвоявани от 
несоциализирани слоеве на обществото, които освен това често подлагат на терор и 
унижение малкото останали стари хора в съответното населено място, възползвайки 
се от тяхната немощ да се защитят. Няма да е пресилено ако се каже, че това е 
практика в редица райони. Тъжно е да се видят полусрутени и разграбени училища и 
читалища, огнища на българското общество, дарили много хора в миналото със 
знание и култура. Други, все още действащи, са на доизживяване. Закриването на 
училища е често срещата практика, а с това съответното населено място е обречено на 
бавна смърт.  

 
От написаното до тук смело може да се заяви, че България не само се намира в 

демографска криза, а е демографски катастрофирала! 
 
Преодоляването на тази сериозна демографска ситуация  и ограничаването на  

изключително негативните последици изискват спешна и адекватна намеса на държа-
вата и властимащите в нея. Те са тези, които са длъжни да проведат нужната политика 
към овладяване на тежкото положение, в което е заложено бъдещето на българското 
население. На България е нужна правилна демографска стратегия и коректен подход.  

 
Ясно е, че предварителното и основно условие за провеждането на успешна 

демографска политика е стремежът към подобряване на икономическото състояние на 
държавата. Това явно се оказва дълъг и мъчителен процес, но това не означава, че 
демографския проблем може да почака. Държавата има достатъчно управленски лос-
тове, които може да използва за да промени демографския път на нацията към по-
добро. 
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 Успешно биха могли да се приложат следните подходи: 
 
► Нужно е да се насочат усилия към опазване на личното здраве и удъл-

жаване живота на населението. За това трябват политики към по-ефективно здраве-
опазване, старателно опазване на околната среда, популяризиране на санитарно-хиги-
енната култура и възпитание в тази област, особено сред подрастващите. Това ще 
доведе до намаляване на детската смъртност, която е особено висока при циганския 
етнос.  

 
► Ниската раждаемост подсказва, че е нужда специална стимулираща поли-

тика от страна на изпълнителната власт по този въпрос. Според проведено запитване, 
около 70% от жените заявяват, че желаят две деца. При това положение е логично да 
се помисли за популяризиране и подкрепа на двудетния модел. Това означава социал-
ното подпомагане да се ограничи до две деца. 

 
► Ясно е, че за правилното отглеждане и възпитание на децата е важна сре-

дата, в която те ще бъдат отгледани и възпитани. В този смисъл е нужно да се помис-
ли за насърчаване на грамотната раждаемост и социални придобивки да се предоста-
вят и на желаещите да имат повече от две деца, но само ако са учащи във висше учеб-
но заведение в момента на раждането, или са завършили вече такова. Това би могло 
да се отнася до единия от родителите. Целта на това е да се ограничи безразборното 
раждане на деца с цел само и единствено придобиване на социални придобивки. Това  
се превръща едва ли не в бизнес за голям брой несоциализирани групи население, 
труднодомогващи се по друг легален начин до средства за препитание. Поради ниско-
то си образователно ниво, те не са в състояние да се грижат и да възпитават пълно-
ценно наследниците си, с което им предопределят подобна тям съдба и се оформя 
един порочен кръг, от които излизането е трудно. Всичко това се струпва несправед-
ливо на гърба на работещите грамотни хора, които на практика осигуряват чрез из-
плащаните от тях данъци поддържането на тази порочна система.  

 
► Освен това е наложително да се разработи механизъм за разкриване и 

регистриране на двойки, живеещи във фактически брак, т.е. реално заедно, но водещи 
се официално самотни родители с цел ограничаване злоупотребата със социални по-
мощи.  

 
► В много европейски страни се отпускат нисколихвени кредити за семей-

ни работещи млади висшисти и частичното им погасяване при раждане на второ и 
трето дете. Това би било полезно да се въведе и в България отново с цел стимулиране 
на грамотната раждаемост.  

 
► Съществуват тревожни статистики, според които около 250 хил. двойки 

страдат от някаква форма на стирилитет. В тази връзка е добре властимащите да по-
мислят за това във финансираните от Здравната каса заболявания да се включи и 
лекуването на всички форми на безплодие.  

 
► За преодоляване на демографския колапс е необходимо да се обърне пог-

лед и към българските общности в чужбина. Днес такива има в Украйна, Молдова, 
Казахстан и др. и техния брой варира между 1-1.5 млн.души. На много места, тези на-
ши сънародници живеят при по-нисък и от българския жизнен стандарт.  
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► Задължителна е ускорената процедура по придобиване на българско 
гражданство, както и оземляването на тези имигранти. Държави като Гърция, 
Унгария, Германия и други проведоха успешни опити за репатриране на свои общнос-
ти към държавите си. Тези хора биха налели „свежа кръв” във вените на нацията. За 
това е нужно да се разработят облекчени програми и процедури, както и създаването 
на финансови преференции от рода на нисколихвени кредити за определен срок от 
установяването им в България.  

 
През периода 1989-2011 г. България е напусната от около 2 млн. свои чеда, 

потърсили щастие в чужди, непознати земи. Това е една от най-ужастните драми в 
най-новата българска история. Голяма част от тях са образовани млади хора, така 
нужни на България в тези трудни времена. Някои продължават да инвестират у нас 
чрез своите неемигрирали близки, на които изпращат финансови средства. Те обаче 
биха били по-нужни в родината си. Освен чисто емоционалнен, тук има и практичен 
момент. При завръщането си те ще налеят свежи, изработени навън средства, с които 
макар и частично би могло да се подобри състоянието на закъсалата българска иконо-
мика. Това би станало само при адекватна данъчна и облекчаваща бизнеса политика 
към тези хора, която трябва да се проведе задължително. 

 
Демографската криза е коварна болест, чиито негативни проявления бавно, но 

сигурно разгръщат унищожителната си сила. За мнозинството от хората тя е трудно 
уловима, особено за тези, които живеят в големия град. Последиците от нея се проявя-
ват доста по-късно, но ако не се реагира навреме, те биха били трудно удържими. 
Това налага незабавното стартиране на стратегически нова, по-подходяща демо-
графска политика. Проблемите са много, предизвикателствата – още повече. Ако сега 
е трудно, то след 5 години ще е по-трудно, след 10 години – непосилно, а след 15 го-
дини – вече безмислено. Всеки трябва да бъде запознат с настоящата демографска 
ситуация и да участва адекватно в преодоляването на демографската криза – ако ис-
каме да спасим България! 
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Abstract: The implementation of Mini Synthetic Aperture Radar (Mini SAR) is described in 
the present paper. The stages of the design with all necessary electronic schemes are 
discussed. The results of functionality are illustrated graphically with  pictures of the 
screen. 
 
Key words: SAR, SAR design,  
 
 

1. Конструктивно описание на компонентите на Mini_SAR 
Малогабаритните SAR системи са основен инструмент за наблюдение на 

земната повърхност на къси разстояние от безпилотни летателни апарати или за 
мониторинг на обекти с особено предназначение [1, 2]. Основна идея на настоящата 
разработка е проектиране и реализиране на малогабаритна радиолокационна система, 
изследване на отделните и модули и техните параметри, оценка на възможността за 
регистрация на движещи се обекти и тяхното визуализиране, както и изследване на 
нейните функционални възможности. Разработката е на базата на принципна схема 
(Фиг. 1), предложена от MTI, САЩ [3], в която бяха предложени нови конструктивни 
решения при изработка на платката и нова антенна системи в обхвата 2.3 GHz.  

 

 
Фигура 1. Блокова схема на Mini_SAR [1]. 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 164

SAR системата се управлява от генератор на трионообразно напрежение, 
реализиран чрез интегрална схема RX-2206 (Фиг.1), която управлява високочестотен 
осцилатор на свръх високочестотно напрежение. Сигналът се подава на високочесто-
тен усилвател след което през сплитера сигнала се излъчва през Антена 1. Отразеният 
от обекта сигнал се приема чрез антена 2, след което се усилва с помощта на високо-
честотен усилвател. Усиления сигнал се смесва с част от излъчения сигнал в миксера. 
Миксираният сигнал се подава на входа на нискочестотен усилвател с вграден филтър 
за честоти от 0 до 20 kHz които той филтрира и усилва. Филтрираният и усилен сиг-
нал, който е в диапазона от 0 до 20 kHz, се подава на входа на десния канал на звуко-
вата карта на компютър, която служи като аналогово цифров преобразовател (АЦП). 
От модулатора се подава и сигнал за синхронизация на устройството по левия аудио 
канал. 

Принципната схема на устройството (Фиг. 2)  се състои от 3 основни блока: 
захранващ блок, блок за генериране на трионообразно напрежение реализиран чрез 
генератор РХ-2206 и нискочестотен усилвател, реализиран чрез операционен усилва-
тел МАХ 414. Принципната схема е проектирана на софтуерния продукт PROTEL. 

Аналоговата интегрална схема RX-2206 (Фиг. 3) генерира триъгълно напреже-
ние, което се подава на входа на генератора на свръх висока честота. Изходният сиг-
нал от генератора на висока честота е непрекъснат във времето и с линейно изменяща 
се честота, пропорционална на изменението на триъгълното напрежение. 

 
 

 
 

Фигура 2. Принципна схема на нискочестотната част на Mini_SAR 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 165

 

 
Фигура 3. Генератор  RX-2206. 

 
Модулираният високочестотен сигнал се използва за облъчване на целта през 

предавателната антена и като опорно напрежение за демодулация на отразения от 
целта сигнал. Изменението на линейно изменящото се напрежение определя честотна-
та лента на излъчвания сигнал. Също така генерира, комутиращо напрежение, синхро-
низирано с началото на нарастването на триъгълното напрежение. 

 

 
 

Фигура 4. Опроводена печатна платка 
 

На фиг. 4  е показана снимка на печатната платка на устройството.  Платката е 
оптимизирана за лесна експлоатация и изключително лесна поддръжка и подмяна на 
компонентите. На Фиг. 5 са показани снимки в завършен вид на лицевата и задна част 
на печатната платка. 
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          Фигура 5,а. Лицева част на платката            Фигура 5,б. Гръбна част на платката 

 
2. Методики на измерване 

 

Измерване Doppler-време се осъществява на няколко стъпки (фигура 6): 
 

1. Установяване за излъчване на централната честота 
2. Свързване към аудио входа на компютъра 
3. Отваряне на ключа Sync Pulse 
4. Наблюдение на движеща се цел 
5. Запис във формат .wav файл от аудио входа 
6. Обработка като се използва файла read_data_doppler: 

- разделяне на файла .wav на блокове от 4410 дискрета. 
- изобразяване на log амплитуда след IFFT на всеки блок. 

 

 
 

Фигура 6. Резултат от измерване Doppler-време [1] 
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Измерването на разстояние-време се осъществяват на няколко стъпки: 
Резултати са представени на Фиг. 7  

 

1. Присъединяване на модулатора към CW FM генератора. 
2. Установяване на нарастването нa напрежение 20 ms. 
3. Установяване на амплитудата на напрежението да съответства на желаната 

честотна лента. 
4. Запис на .wav файл. 
5. Обработка на .wav файл чрез .m файла. 
6. откриване на нарастващи ръбове на syne импулс по ляв канал. 
7. Запаметяване на 20 ms на десния канал от нарастващия ръб. Формиране на 

решетка от демодулиран профил по разстояние. 
8. Кохерентно изваждане на последния профил по разстояние от текущия 

профил по разстояние. 
9. Изобразяване на log амплитуда на IDFT върху резултатите като Range 

Time-Indicator (RTI) изобразяване. 

   
 

 
 

Фигура 7. Измерване на разстояние-време [1] 
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3. Резултати от измерванията 
 

Резултати от изследванията на генератора на трионообразно напрежение, 
генериращо напрежение с честота от 0 до 2 kHz са показани на Фиг. 8., също така 
изследвахме възможността на устройството за широчиннно импулсна модулация на 
сигнала на входа на нискочестотния усилвател (Фиг. 9). 

 

      
 

Фигура 8. Осцилограми на модулиращия сигнал с различни амплитуди 
 

        
 

Фигура 9. Динамика на Доплеровата честота на входа на усилвателя 
 

На фигура 10 е показана осцилограмата на сигнала на входа на аудио картата на 
компютъра при преминаване на обект пред мини радиолокационната система със 
синтезирана апертура. 
 

 
Фигура 10. Област на регистрация на подвижен обект 
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4. Заключение 
 

Изградената радиолокационна система със синтезирана апертура Mini_SAR 
може да се използва за визуализация на движещи се обекти или за наблюдение на 
земната повърхност, когато системата се монтира на самолет или вертолет. 

 
Основни действия на екипа в бъдеще: 
 

1. Визуализиране на на наблюдаваните обекти 
2. Подобряване на разделителните възможности и разширение на областта на 

приложение чрез повишаване на работната честота и намаляване на периода на трино-
образниото напрежение 

3. Разработване на система за управление на измерванията при работа на сис-
темата в режим на  радиолокационна система с обратна синтезирана апертура 
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PLAN OF POBEDA PLC FOR EXPORT OF BISQUITS GAMA TO 

THE MARKET OF THE KINGDOM OF NETHERLANDS 
 

Hristo Petrov, Rositsa Georgieva 
Burgas Free University 

 

 
Abstract: This report presents the work on шхе process of developing an export plan of 
"Pobeda" JSC for the delivery of biscuits Gama to the Netherlands market. In the first part 
of the plan we have presented the company, its organizational structure, management and 
strategy. The second part deals with the analysis and segmentation of the market and the 
characteristics of the environment. The third part presents the results of SWAT analysis, the 
actual marketing plan, structured by the four marketing mix policies, the budget and the 
control methods. 
 
Key words: marketing planning, export plan, direct exports.  

 

 
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 при-
ложи стратегията пряк експорт. Всички инструкции за работа, линкове към потен-
циалните източници на информация и формата, в която беше препоръчително да се 
работи, бяха качени в системата Moodle, където имахме денонощен достъп до тях. 

 
I. 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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II. Описание на фирмата 
1. История 
“Победа” АД е фирма производител на бисквити и мини кексове в България. 

Създадена е пред 1929 година и до момента е лидер на пазара на шоколадови бонбо-
ни. Компанията реализира продукцията си както на вътрешния така и на външния 
пазар. 

Постижения на компанията: 
• 2 приза „Златен лъв” на Съюза „Произведено в България”; 
• 9 златни медала на международния панаир на гр. Пловдив; 
• награда „Продукт с най-добро съотношение качество – цена” от изложение-

то „Храни и напитки за туризма” – 2009; 
• проект за „Повишаване на конкурентоспособността на „ПОБЕДА” АД чрез 

внедряването на иновативни производствени линии”, който се изпълнява с финансо-
вата подкрепа на Европейския Съюз и Република България. 

Централният офис на дружеството, както и фабриката за производство на 
захарни изделия са разположени на територията на гр. Бургас. Разкрит е и офис в град 
София. За фирмата в момента работят над 500 служители. 

 
2. Управление, организационна структура, стратегия 
Стратегията, която използва фирма „Победа“ АД, е диференциран маркетинг с 

пълно покритие. Продуктите й са насочени към повече от една целева група т.е към 
групи и от двата пола, най вече семейни, в ниския и средния ценови диапазон, няма 
възрастови ограничения. Продуктите са насочени към хората, които обичат да консу-
мират сладки изделия. Ето за това фирмата предлага разнообразие на продуктите и се 
стреми да отговори и на най-претенциозните желания на потребителя.  

Стремежът да се достигне до най-широк кръг потребители, но в различни сег-
менти и с различни характеристики, стои в основата на прилагания широк кръг от 
комуникационни канали и средства – Интернет сайт, телевизионни и радио реклами, 
социални дейности и участие като спонсор в различни мероприятия, конкурси. 

Фирмата си служи с дистрибуторска мрежа от 40 фирми в цялата страна и ра-
боти чрез предварителна поръчка. Стратегиите и политиките в различните направле-
ния се координират и контролират от седем регионални мениджъри. 

Организацията се стреми да удовлетвори променящите се потребности на бъл-
гарския потребител на вътрешния пазар чрез целенасочена и активна иновационна по-
литика. 

 
 3. Цели и задачи на фирмата 
Общи цели: 
• Брутни приходи от продажби на всички пазари – 29 953 000 лв. 
• Нетни приходи от продажби на всички пазари – 3 746 000 лв. 
Маркетингови цели: 
• Брутни приходи от продажби на вътрешния пазар – 27 175 000 лв. 
• Нетни приходи от продажби на вътрешния пазар – 1 765 000 лв. 
• Брутни приходи от продажби на външните пазари – 2 778 000 лв. 
• Нетни приходи от продажби на външните пазари – 1 981 000 лв. 
• Затвърждаване на заетите позиции на компанията на пазарите, на които 

оперира 
• Развиване на продуктови категории, отговарящи на потребителското тър-

сене 
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III. Външна среда 
1.  Държава целеви пазар 
Кралство Нидерландия 
 

2.  Целеви потребители 
Фирмата сегментира пазара по критериите националност и място на осъществя-

ване на покупката. Целевите сегменти са холандци, руснаци и българи, пазаруващи от 
супермаркетите. 

Основният купувач на този вид бисквити са жените, домакините. Основните 
потребители обаче са децата, които влияят със своето мнение при покупката. Ето 
защо опаковката на продукта е подчинена на задачата да привлича погледите на же-
ните и децата. Бисквитите са бързооборотни стоки, които не се влияят силно от дохо-
да на потребителите. Тяхната консумация се подчинява на семейните вкусове и пред-
почитания, както и на предпочитания на децата в семейството. 

Като модел за купуване и потребление се взима предвид, че семейните потре-
бители на тези продукти пазаруват през почивните дни в края на седмицата, в големи 
количества и от обекти с голяма проходимост. 

 

3.  Пазарен потенциал 
По статистически данни данни на HBD (Hoofdbedrijfschap Detailhandel) пазарът 

на сладки изделия общо в Холандия за 2012 година е изчислен на стойност  
1,987 млрд. евро, равняващо се на 3 874 650 000 лева. За 2013 се очаква той да 
достигне 1,997 млрд. евро. Това е пазар с достатъчно голям капацитет, за да поеме и 
продукцията на „Победа” АД. 

 

4.  Конкуренция 
Конкуренти на „Победа“ АД на холандския пазар са всички местни производи-

тели и вносители на сладки изделия в страната. Най-изявените сред тях са “Verkade”, 
„Hellema”, „Nestle” и „Kraftfoods”. 

Въпреки че конкурентите притежават световно известни марки и значими па-
зарни позиции, „Победа” притежава сертификати за качество, които дават сигурност-
та, необходима на една относително малка фирма на външен пазар.  

Основният конкурент по качество е „Nestle”, който продава в горния пояс на 
средния ценови етаж – 3 до 6 Евро.  Цените на бисквитените продукти на “Hellema” 
варират между 1 и 4 Евро в зависимост от грамажа на опаковките. Продуктите на 
„Verkade” са между 2 и 5 Евро. 

Стратегията на „Победа” предвижда позициониране в средния ценови етаж, но 
на по-ниското подниво, като се разчита на марката, позната на българските и руските 
емигранти. 

Конкурентите имат сериозно предимство с вече изградената дистрибуционна 
система на територията на страната. По-голяма част от продуктите им се предлагат в 
супермаркетите. 

 

5.  Политическа и юридическа среда 
Холандия е член на Европейския съюз и политическото състояние на страната 

силно се влияе от приетите Европейски закони. 
Политиката на Нидерландия се упражнява в рамките на парламентарна пред-

ставителна демокрация и конституционна монархия. Правосъдието е независимо от 
изпълнителната и законодателната власт. 

За внос в страната не съществуват тарифни ограничения за нашия продукт, тъй 
като и двете страни са членки на Европейския съюз. 
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6. Икономическа и бизнес среда 
Холандската икономика е петата най-голяма икономика в Еврозоната. Тя е с 

умерено ниво на безработица и инфлация, и играе важна роля като Европейски транс-
портен възел. 

БВП на страната за 2012 година е в размер на 556,1 млрд. евро. На глава на 
населението се падат по 33 154,7 Евро. Това е с около 310 Евро по-малко от предход-
ната година и се очаква спадът да продължи, но едва ли ще понижи стандарта толкова 
значително, че да се свие потреблението на хранителни продукти. 

Инфлацията за 2012 г. е 2,4%, увеличила се е с 0,1% спрямо 2011 г., очаква се 
през 2013 г. да нарасне до около 2,5 - 2,6%. 

Националната валута в страната е Еврото. Валутният курс спрямо долара е 
0,7838 Евро  за 1 долар, спрямо българските левове – 0,51 Евро за 1 лев. 

Лихвеният процент за 2012 г. е 2,5%, показва спад с 0,68% спрямо 2011 г. 
Очаква се за 2013 година той да спадне до около 2,2%. 

Вносът на страната за 2012 г. се равнява на около 384,1 млрд. Евро. Основно се 
внасят машини и транспортно оборудване, химикали, горива, хранителни продукти и 
текстил. Износът за 2012 г. е около 436,2 млрд. Евро. Изнасят се машини и оборудва-
не, химикали, горива и хранителни продукти. Основните партньори и за внос и за 
износ са страните от ЕС. 

 
7.  Социо-културна среда 
Населението на страната е приблизително 16 800 000 души (юли 2012).  
Кралство Нидерландия в повечето езици се спряга с името Холандия. Истината 

е, че нидерландците често се обиждат от този факт, защото всъщност Холандия е ре-
гион на Нидерландия. 

Нидерландците имат правила и етикети, които управляват очакванията за 
обществено поведение и са от изключително значение. При тях е прието да се стиснат 
ръцете на мъже и жени при влизане и напускане на помещението. Задължително е при 
първо запознанство в компанията човек да се представи с двете си имена. Не е прието 
да се вика с цел поздрав, отправен към някого, който е на значително разстояние. 
Отивайки в чужд дом трябва да се изчака изрична покана, за да се пристъпи прага, тъй 
като влизането без разрешение се смята за неприлично. Добра идея е преди да се сед-
не да се попита дали е позволено сядането на конкретното място. 

Нидерландците са доста сдържани и не демонстрират емоциите си на публични 
места. Същото така избягват и физическия контакт. Жестовете с ръце правят добро 
впечатление, но не трябва да се прекалява с тях. Смята се за неуважение по време на 
разговор ръцете да се държат в джобове или да бъдат скръстени. Кимането с глава е 
знак за съгласие, а въртенето на глава от ляво надясно по-скоро за несъгласие. Жените 
се възприемат за равни на мъжете. Нидерланците избягват комплименти. Говори се 
директно с пряк контакт на очите.  

Местните говорят предимно на фламандски език. Той е граматично близък до 
немския език. 70% от населението владее също така добре английски език, около 57% – 
немски и 19% – френски. В Нидерландия преобладават римокатолиците като в стра-
ната има значителна част мюсюлмани и протестанти.   

Отношението към България е по-скоро недоверчиво. Ето за това на маркиров-
ката на продукта няма да се конкретизира държава на производство.                                                                      

По голяма част от населението пазарува предимно от супермаркетите, през по-
чивните дни в края на седмицата – събота и неделя. Така те правят покупки за цялата 
седмица, а по някога – за две седмици напред. 
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IV. Резултати от SWOT-анализ 
 
1. Силни страни на фирмата 

1. Качествен продукт, гарантиран чрез сертифицирана СУК по международния 
стандарт ISO 9001:2008 

2. Квалифицирани специалисти и добре обучен екип по експорта 
3. Опит при износа на други чуждестранни пазари в ЕС 
4. Ниска себестойност на продукцията 
5. Добре развита комуникационна политика 

 
2. Слаби страни на фирмата 

1. Липса на опит на избрания пазар 
2. Липса на популярност на марката в Холандия 
3. Българския й произход и липсата на опит при работата с холандски партньори 

 
3. Възможности, идващи от пазара 

1. Държава обект на масиран внос – лесно възприемане на вносни стоки 
2. Наличие на голям брой търговски вериги на дребно, които са потенциални 

нови клиенти 
3. Висока покупателна способност на потребителите на целевия пазар 
4. Достатъчен брой емигранти от руски и български произход, които добре 

познават марката 
 

4. Заплахи, идващи от пазара 

1. Висок брой конкуренти и интензивна конкуренция на база качество 
2. Инфлация 
3. Географска отдалеченост 
4. Лошо отношение на холандците и държавните власти към България, българите 

и българските стоки 
 

5. Критични фактори за успех 

1. Промяна в организационната структура на фирмата 
2. Допълнителна квалификация на екипа по експорта 
3. Уредени взаимоотношения с посредник и спедитор 
4. Проучване на пазара 
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I.     Маркетингова стратегия 
1. Маркетингови цели 

1.  Брутни приходи от продажби на пазара на Нидерландия – 1 684 800 лв.  (864 000 Евро) 
2. Нетни приходи от продажби на пазара на Нидерландия – 1 181 952 лв. 

(606 129,2 Евро) 
3. Планиран пазарен дял – 0,04%, пресметнат на база пазарен потенциал от  

1,997 млрд Евро 
4. Изграждане на положителен имидж на търговската марка “Победа” в съзнание-
то на холандските потребители и поддържане в съзнанието на руските и 
българските потребители 

5. Налагане на марката в съзнанието на потребителите като евтин, но качествен 
заместител на по-скъпите продукти на конкурентите 
 

2. Продукт 
Бисквити Гама с портокалово или ягодово желе – произвеждат се с качествени 

натурални съставки, и истински шоколад. Предлагат се в разфасовки от 125 гр. и 250 гр. 
• Външен вид на продукта – кръгла, кафява бисквита. От едната страна е с 

шоколадова заливка. При пречупване на бисквитата наполовина, между самата биск-
вита и заливката се забелязва плодовото желе. 

• Опаковка и маркировка – по 20 бисквити в кутия от 250 гр.; бисквитите са 
наредени една до друга и положени в пластмасови кутийки, запечатани с целофан. 
Потребителска опаковка – цветна правоъгълна кутия от картон, като от горната 
страна на кутията се вижда марката на продукта с родовата марка, изображение на 
бисквитите и изображения на плодовете в зависимост от вида на бисквитите (порто-
кал или ягода). От задната страна се намира информацията за продукта и маркиров-
ката. За холандския пазар кутиите са маркирани като произведени в ЕС. Информация-
та за продукта на задната част на кутията е на фламандски и английски език. 

 
3. Стратегия за навлизане на пазара 
• Използване на  стратегия пряк износ – установяване на контакти със зад-

граничния контрагент 
• Предварителен анализ на пазара в сектора на сладки изделия 
• Договаряне със спедитор, който организира превоза стоката до търговеца 

на дребно, с който работим и сме се договорили предварително – Coop 
Supermarkten, част от Coop Nederland U.A. 

• Позициране на продуктите в търговските обекти на веригата (150 големи 
супермаркета) – на рафтове до останалите сладки изделия, които предлага 
веригата 

 
4. Доставка на продукта 
• Канал за реализация – едно равнище: единственият посредник е Coop 

Supermarkten  
• 345 600 броя стокови единици на 6 партиди по 57 600 броя 
• Партидите се доставят до складовете на търговеца на дребно в Заандам, 

провинция Северна Холандия 
• Всички транспортни разходи са за сметка на „Победа“ АД и са калкулирани 

в цената на продукта. 
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5. Ценова стратегия 
Цели се продуктът да попадне в долното ниво на средния ценови сегмент. Така 

ще остава в ценовия пояс на основните конкуренти, но с малко по-ниската цена ще 
привлича потребителите основно от емигрантски произход, които са с по-ниски дохо-
ди и познават марката „Победа”. За целта цената CIF до склада на веригата, по която е 
предвидено да се  продава на търговеца на дребно трябва да е 2,5 Евро (4,875 лв.). 
При себестойност от 1,455 лв. нетният приход от една продуктова единица е 3,420 лв.  

Очаква се крайната потребителска цена, включваща надбавката на търговеца и 
ДДС да достигне около 3,6 Евро., ориентировъчно нивото, до което достигат промо-
циите на Nestle. 

 
6. Комуникационна стратегия 
• Позиционна стратегия 
„Победа” АД позиционира продукта в съзнанието на нидерландските потреби-

тели като бисквити на достъпни цени, подходящи за консумация по всяко време. За 
целта продуктът е стандартизиран, не се прилага особена адаптация освен при марки-
ровката, където написаното е на английски и фламандски език. Продуктът не е бран-
диран, извежда се под марката „Победа”. Позиционирането под фирмената марка е 
избрано по две причини: 

Първо, за българите „Победа” е символ на качество, на нещо родно, на дет-
ството. 

Второ, поради славянския корен на думата, „Победа” се разпознава от руского-
ворещите като руска дума и като спомен от родината, където продуктите на фирмата 
се продаваха успешно.  

• Промоция на продукта. Връзки с обществеността 
1. Планираме сайтът на „Победа“ АД да се разшири за секцията „Гама“ с пре-

вод на фламандски. Дейността е възложена по договор на фирмата, която поддържа 
сайта, контролира се от екипа по експорта, финансира се от бюджета. 

2. Планираме създаване на страница на английски език в социалната мрежа 
Facebook с акцент върху бисквитите Gama. В страницата ще бъдат обявявани всички 
промоционални активности и ще се следи развитието на позициите на марката. 

3. Предвиждаме реклама в известни холандски информационни портали 
(реклама на клик). За целта се разработва проект за банери, които трябва да бъдат 
изработени от български специалисти и при български цени. За достигането до хо-
ландските медии предвиждаме сключване на договор с местна рекламна агенция, 
която да осъществи медия планирането и да ни свърже с фирмите, собственици на 
сайтовете. 

4. Печатни рекламни материали - рекламни флаери, проектирани от фирмени 
специалисти и отпечатани в българска печатница. Договорено е търговската верига да 
ги разпределя по обектите и да ги предоставя на потребителите.  

5. Сключени са договори за присъствие на рекламни карета за продукта в 
рекламните брошури на търговската верига. 

6. За насърчаване на продажбите са предвидени дегустация на бисквитите на 
мястото на продажба, допълнителни партиди представляващи малки рекламни 
опаковки, които ще се раздават като подаръци за фестивала на лалетата през пролетта. 
С февруарската партида са планирани и подаръци под формата на мартенички за 
закупилите продукта през март месец. 
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7. Дистрибуционна стратегия 
Каналът за реализация на продукцията е на 1 равнище. Между „Победа“ АД и 

крайните потребители стои само един ТД – Coop Supermarkten, ширината е 150 на 
първо ниво.  

За транспортиране е сключен договор със спедиторска фирма “Act Logistics” 
АД, на която се заплаща по тримесечия с отложено плащане за първото тримесечие. 
Логистичен формат: 

• Товарене на продукцията при всяка доставка в ТИР-ове, собственост на 
“Act Logistics” АД. Товарните помещения на камионите трябва да не пропускат вода, 
за да останат палетите, и съответно кашоните със стоки, сухи в дъждовно време. 
Транспортната фирма носи отговорност за коректното пренасяне на стоката. 

• Стоката се пренася директно до складовете на ТД, където се съхранява от него  
• ТД разпределя доставената стока по търговските си обекти. 
• Промоционалните материали пътуват заедно с продуктовите партиди и се 

предават на търговската верига. 
 

II.  Маркетингов бюджет 
НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ РЕСУРС (лв) 

Маркетингови изследвания 17 000 
Разходи за превод 1000 
Разходи за подготовка на персонала 6 000 
Разходи за комуникации с партньорите 1 300 
Разходи за рекламни материали (флаери) 10 000 
Разходи за насърчаване на продажбите 32 000 
Разходи за интернет реклама 15 000 
Разходи за продуктов профил в социалната мрежа (facebook) 1 500 
Разходи за обратна връзка с клиентите 3 200 
Разходи за контрол по изпълненията 2 500 
ОБЩО 89 500 

 
III.  Методи за контрол 
1. Методи за контрол на финансовите цели: 
• Контролиране на общия бюджет – съставяне на счетоводни баланси, 

наблюдения на приходи и разходи, които извършва фирмата; 
• Възвращаемост от инвестициите – съпоставка между поставените цели и 

получените резултати. 
2. Методи за контрол на маркетинговите цели: 
• Анализ на пазарния дял – мястото на фирмата, заемано в съответната па-

зарна ниша; 
• Анализ на конкуренцията – съпоставка с конкурентите, наблюдения върху 

работата им с цел надмощие; 
• Контрол на пазарната ситуация - съобразно законодателни или други ико-

номически и политически проблеми; 
• Разпознаваемост и известност на марката – анкетни изследвания през соци-

алните мрежи. 
 

Научен консултант:  
гл. ас. Ирена Кунева 
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СУРОГАТНО МАЙЧИНСТВО – ПРАВНИ И ЕТИЧНИ 

ПРОБЛЕМИ 
 

Ваня Ванева и Диана Стоянова 
Бургаски свободен университет 

 
О т л и ч е н  д о к л а д  о т  С т у д е н т с к и я  с ъ в е т  н а  БСУ  

 
SURROGATE MOTHERHOOD – LEGAL AND ETHICAL ISSUES 

 
Vanya Vaneva and Diana Stoyanova 

Burgas Free University 

 
Abstract: As many questions as it brings up, no answers has the surrogacy given yet. Is it a 
new trend? Will people stop adopting because they can now have a genetic relation with the 
child they couldn’t have for a long time before? Forbidden in many countries but adopted as 
a business branch in others, this interference with nature has been criticized by the church 
and legal attorneys. 
 
Key words: surrogacy, surrogate, motherhood, gene, parents, mother, law,  legal. 
 

 
Безплодието все по-често се превръща в реален проблем на много двойки по 

целия свят. То води до разпадане на връзки и бракове и до сериозни психологически 
последици. Създаването на пълноценно и здраво семейство се превръща в несбъдната 
мечта. Няколко са вариантите за кандидат- родителите, след като се установят причи-
ни за безплодие от физиологично естество: 

‐ Лечение на безплодието, ако е възможно, чрез медикаменти и процедури; 
‐ Донорство на семенна течност или яйцеклетка; 
‐ Оплождане ин витро; 
‐ Осиновяване. 
 
В някои държави обаче съществува и още една възможност – сурогатно 

майчинство. Казано най-кратко сурогатното майчинство представлява следното: 
поради здравословни проблеми, бебето се износва от друга майка, не от тази в 
кандидат-двойката. То бива два вида: 

Традиционно: зачеването става чрез инсеминация на сперма от биологичния 
баща и яйцеклетка на сурогатната майка. Генетичния фонд е от бащата и сурогатната 
майка, тя се явява и биологична. Този вариант е подходящ за жени, които имат гене-
тично заболяване или са преносители на такова. 

Гестационно: зачеването става със семенна течност и яйцеклетка, оплодена ин 
витро, която след успешна процедура се имплантира в сурогатната майка. Това е по- 
разпространеният вариант – така генният фонд на детето е от биологичните му 
родители. 
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На практика сурогатното майчинство е вид сделка. В този смисъл то се разделя 
на комерсиално и алтруистично, т.е. възмездно или безвъзмездно жена, отговаряща на 
строги условия, износва чуждо бебе на родители, които са принудени на това единст-
вено по здравословни, а не каквито и да е други причини, като например жената не 
иска да бъде бременна 9 месеца, тъй като поставя кариерата си на първо място, или 
пък защото в момента няма подходящ татко, какъвто е сюжетът на филма „Майка под 
наем”. 

 
Тези отношения се регламентират със специален договор. И бързо възникват 

редица въпроси от морално, юридическо, здравно и финансово естество, които пречат 
това решение срещу безплодие да бъде всепризнато в цял свят и му печелят много 
противници. Ето и някои от тези въпроси: 

 
Кой и как поема финансовите въпроси по време на износването (изследвания, 

процедури и др.), раждането, отсъствието на сурогатната майка по време на майчин-
ство? 

 
Как стои въпросът с тайната на тази сделка, колко дълго сурогатната майка се 

задължава да я пази и кой още е обвързан с нея? Детето трябва ли да научи? Често се 
случва в страни, където тази практика е приета, сурогатните майки да водят дела за 
отказване от договора, тъй като се привързват към бебето, както всяка майка, и не 
желаят да се откажат от него.  

 
Какво се случва, ако по време на износването се появи медицински проблем, 

независим от сурогатната майка, който да увреди детето и как това се отразява на 
сделката. (По смисъла: родителите не са платили за увредено дете). Как се установя-
ват причините за проблема и коя институция има правото да вземе решение – съдът, 
агенция по сурогатно майчинство, социални грижи? 

 
Какъв е семейният и социалният статус на двете двойки, какви са условията на 

живот, здравословна ли е храната, която е в дневното й меню, полага ли сурогатната 
майка наистина всички грижи за бебето в утробата си, например.  

 
Какви са правата на самото дете и неговото психично и физическо развитие 

взимат ли се изобщо предвид – правото на едно дете да бъде кърмено от жената, която 
го е носила, например. Как би се чувствало то, когато узнае, че има две майки? Дали 
то преживява травма, отделяйки се от жената, която го носи, но го предава на друга 
жена? 

 
Кой гарантира колко точно е заплащането, по какви критерии то се определя, 

може ли то да става „под масата”? Кой гарантира, че една жена може да износи и 
трето и четвърто дете, без знанието на закона и контролиращата институция. Всички 
тези въпроси имат изключително важно значение и при едно бъдеща правна уредба на 
този проблем у нас следва да получат точна и ясна регламентация.  

 
Но за да опознаем проблема, трябва да познаваме и неговата история. Първият 

случай на сурогатно майчинство се намира в Стария завет (Битие, 16) от две хиляди 
години преди Христа, когато прислужницата Агар е трябвало като сурогатна майка да 
износи детето на Авраам, тъй като жена му не можела да забременее. Говорим за 
сурогатно майчинство поради намерението на родителите-поръчители да гледат 
детето като свое, поради израза на Сарайя „аз ще придобия дете чрез нея”. А вторият 
такъв е с прислужниците на Лия и Рахил, които са родили вместо господарките си 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 180

деца на Яков. Историята познава много аналогични случаи за разрешаване на пробле-
ма с безплодието – за сурогатни майки са използвани много робини и заложници в 
много страни по света. В онези времена се считало за позор да нямаш деца и затова се 
е прибягвало до това прислужницата да роди дете за своите господари. Естествено то-
гава е било възможно само т. нар. традиционно сурогатство, при което генетичните 
родители на детето били бащата поръчител и самата сурогатна майка (нейн генетичен 
материал), а оплождането се осъществявало по естествен път. В наши дни първото ус-
пешно гестационно или пълно сурогатно оплождане се е осъществило в САЩ през 
1986 г.  

 
Ръководейки се от анализа на въпроса дали това са все пак случаи на сурогатно 

майчинство, можем да вметнем и историите на известни личности от настоящето, 
които поради своите лични причини са се възползвали от услугите на сурогатна май-
ка, която да им износи дете.   

 
Дебора Роу направи истинска сензация в далечната 1997 г., когато обяви, че ще 

бъде сурогатна майка на децата на краля на попа Майкъл Джаксън. В същата година 
тя роди първото дете на певеца – Принс, а през 1998 г. на бял свят се появи 
и дъщерята на Майкъл – Парис. През 2002 г. Джаксън стана татко за трети път, но коя 
е сурогатната майка на малкия Бланкет, така и не стана ясно. 

 
Никол Кидман никога не признава за проблемите си със зачатието, а няма и 

нужда да разкрива толкова лични проблеми публично. След двете й осиновени деца и 
едно родено от самата нея, миналата година благодарение на сурогатна майка, тя и 
съпругът й станаха още веднъж родители на малка госпожица – Фейт Маргарет. 

 
Сара Джесика Паркър и Матю Бродерик се обърнаха към сурогатството, 

след като се разбра, че Сара няма да може да забременее след раждането на първото 
си дете през 2002 г. Преди две години семейството се увеличи с още две попълнения – 
близначките Марион и Табита, и оттогава насам родителите споделят, че се чувстват 
истински благословени и щастливи. 

 
Певецът Рики Мартин смело обяви, че е гей и че това няма да му попречи да 

бъде добър баща. През 2008 г. той стана татко на момчета близнаци чрез сурогатна 
майка. Рики Мартин сподели, че именно фактът, че е станал родител, го е насърчил да 
спре да крие сексуалната си ориентация и да признае, че е хомосексуален през 2010 г.  
 

Сър Елтън Джон и партньорът му Дейвид Фърниш получиха през 2009 отказ 
да осиновят дете от сиропиталище за деца, заразени със СПИН, в Украйна. В послед-
ствие стана ясно, че възрастта няма значение за желанието да станеш баща. Заедно 
станаха татковци на момченце, благодарение на сурогатна майка.  

 
Актьорът Нийл Патрик Харси нашумя покрай ролята си на женкар в сериала 

„Как се запознах с майка ви”. В реалния живот, обаче, Нийл живее спокоен семеен 
живот заедно с партньора си Дейвид Буртка. Щастието им стана пълно, когато на 12 
октомври 2010 г. двамата станаха родители на близнаци – момче и момиче, благодаре-
ние на сурогатството. 

 
В България обаче е общоприето становището, че използването на една жена 

или „наемането на матката й” за една бременност е най-малкото неприемливо от 
етична гледна точка. Мотивът за това масово схващане е, че по този начин се реализи-
ра експлоатацията на една личност. От едната страна на тази забрана в България стои 
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евентуалната финансова облага на материално затруднена жена, решила да стане 
сурогатна майка, а от другата – рисковете за здравето и живота, които биха могли да 
възникнат. Така поставените обстоятелства могат да се приемат за логично оправдава-
щи забраната в нашето законодателство за използване на сурогатна майка. Въпреки 
това много бездетни двойки търсят жени, чиято утроба да използват, макар и престъп-
вайки закона. На черния пазар за утроби в България износването на момиче струва  
15 000 лева, а на момче – 20 000, което обаче не дава никаква гаранция, защото отно-
шенията между сурогатната майка и биологичните родители не са регламентирани 
със закон. Известни са и случаи на млади момичета, със сериозни финансови затруд-
нения, които се съгласяват да извършат тази услуга и за 5000 лв.  

 
Така възникват някои рискове – дали майката ще получи заплащането си, дали 

родителите, които са платили, ще получат детето си и др. Не рядко се случва в све-
товен мащаб жените, носещи в утробата си чуждо бебе, да създадат с него логичната 
психологическа връзка между майка и дете и да решат впоследствие да го задържат. 
Много често в резултат на това майката изчезва с бебето. Затова някои българки пред-
почитат да си „наемат” за 40 000 лева утроба в Украйна, където този вид отношения 
са регламентирани. В Индия „услугата” струва 6 000 евро, а за близнаци – още 1 500. 
Това на практика са двете държави, в които цената на сурогатното майчинство е най-
ниска. За сравнение, в някои щати на САЩ, където сурогатното майчинство все пак е 
позволено от закона, цените варират от 80 до 120 хиляди долара. И тъй като в 
последните години има бум на сурогацията, в държави като Русия дори съществува 
такава професия „сур-мама”. 

 
До скоро на този проблем не беше давана много гласност, темата беше по-

скоро табу, но с прогреса на обществото и медицината беше очаквана развръзка 
повдигането на въпроса за сурогатното майчинство. В резултат се оказва, че много 
безплодни жени се борят за узаконяването му в България. Проблемът беше обсъден на 
кръгла маса в парламента и стана ясно, че най-вероятно „наемането” на утроба ще бъ-
де легализирано. Една от организаторките, депутатката от „Атака” Калина Крумова, 
заяви, че нов закон няма да бъде изготвен, но ще се въведат промени в Закона за 
здравето, Семейния кодекс, Наказателния кодекс, Гражданско-процесуалния кодекс и 
някои наредби. Законопроектът доби медийна известност през октомври 2011год. и в 
него бяха определени условията, на които трябва да отговарят кандидатите от двете 
двойки: 

1) И сурогатната майка, и кандидат-родителите трябва да имат сключен граж-
дански брак. 

2) На кандидат-майката трябва с неоспорима сигурност да бъде установен 
физиологичният проблем, заради който тя не може да износи дете. Изрично това е 
онкологично заболяване, поради което е отстранен детероден орган или друг здраво-
словен проблем от подобно естество. 

3) Сключването на договор с ясни финансови и морални параметри е също 
задължително условие. Договор с подобен предмет в българското право все още не 
съществува, поради което представлява трудност да се анализира правната му при-
рода. Но за целите на тази разработка можем условно да наречем договора двуст-
ранен, консенсуален, също алеаторен поради неопределеността на предмета. Има се 
предвид категоричният отказ на сурогатната майка и нейния партньор да имат какви-
то и да е претенции върху износеното от жената дете, както и различните финансови 
условия около износването, здравословното протичане на бременността и обезщетява-
нето за раждане и майчинство на двете жени. 
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4) Единият кандидат-родител трябва задължително да е български гражда-
нин, а другият – да пребивава трайно в България. Това изискване е необходимо, за да 
може по-лесно да бъде уреден проблемът с гражданството на детето. 

5) Сурогатната майка се нарича „заместваща” и трябва да е в доказано отлич-
но здраве, да е български гражданин, на възраст между 21 и 43 години и да има поне 
едно живородено и генетично здраво дете. 

6) Една жена може да стане заместваща майка само два пъти.  
7) Заместващата майка в България, за разлика от други страни, няма да бъде 

заплатена по никакъв друг начин, освен за временната нетрудоспособност след раж-
дането и за здравословното износване на бебето. Т.е. в България няма да се признава 
комерсиалното сурогатство, а само алтруистичното. 

8) Ще бъде създаден регистър и агенция на желаещите за заместващо май-
чинство, подобен на този за желаещите да станат осиновители и чрез него ще се конт-
ролират всички действия и законови мерки около заместващото майчинство. 

 
В общи линии това са основните условия и правни проблеми, свързани с тема-

та, чието дискутиране и доуточняване беше предмет на широк обществен интерес до 
края на 2012 година. В този законопроект възникват множество никак лесни за отго-
вор въпроси и дискусията във всички информационни пространства е изключително 
оживена. На преден план застава въпросът – „Узряло ли е нашето общество за подо-
бен вид практика?”. Защото тънката граница между алтруистичната помощ за бездет-
на двойка и търговията на плът може да бъде толкова лесно премината. А правата на 
самото бебе никъде не се взимат под внимание. 

 
Отрицателно е мнението на църквата по този въпрос. Пловдивският митропо-

лит Николай заявява в обръщение, публикувано на сайта на Светия синод, че сурогат-
ната майка „не е майка, а непълноценен заместител-ерзац”. 

 
Детето, родено от сурогатна майка, по думите му „няма да е дете, а непълноце-

нен продукт. Вижте колко ясно са ни го казали. Продукт. Стока”. 
Митрополитът сравни сурогатното майчинство с дейности като сводничеството 

и трафикът на хора. 
 
В обръщението си към миряните митрополитът пише: „Кажете ми, ако днес 

приемем „сурогатното майчинство”, как утре ще продължим да отхвърляме проститу-
цията, сводничеството, продажбата на бели робини, трафика на хора? С какви аргу-
менти? Че то принципът е един и същ. Бизнес и свобода на договарянето. Защо да не 
се узаконят направо и те?", пита митрополитът. 

 
Как е уреден този въпрос по света? Сурогатното майчинство е забранено от за-

кона в Австрия, Германия, Норвегия, Швеция, Франция и някои щати на САЩ. В 
Германия засега и дума не става за подобни реформи. Много бездетни двойки се 
опитват да се сдобият със собствено дете извън границите на страната. Едно такова 
семейство, например, потърсило в Индия сурогатна майка, която впоследствие му 
ражда две момченца-близнаци. Но германското законодателство не позволява на ро-
дителите да приберат децата като свои в страната. Така 2 години бащата живее с тях в 
Индия, а майката изкарва прехраната на семейството в Германия. Водят се постоянни 
спорове и преговори межу индийското и германското правосъдие, които все още не са 
довели до резултат, а децата дори нямат паспорти и гражданство. Германия отказва да 
допусне прецедент и да позволи на децата да заживеят с биологичните си родители в 
страната, за да не зачестят след това случаите на нелегални оплождания. 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 183

Сурогатното майчинство е забранено в Австрия, съгласно Закона за  репродук-
тивното здраве.  

Според Австрийския граждански кодекс за майка на едно дете винаги се счита 
тази, която го е родила, следователно сурогатната майка, а не жената-поръчителка на 
заместващото майчинство. Роденото от сурогатна майка  чужденка дете не придобива 
австрийско гражданство от австрийската поръчителка на  сурогатното майчинство 
съгласно  Закона за гражданството от 1985 г. 

 
По тази причина представителствата на официалните австрийски служби в 

чужбина не могат да издават нито свидетелство за гражданство, нито австрийски 
паспорт, нито австрийска лична карта на дете, родено от сурогатна майка  чужденка. 

 
В Белгия, Гърция, Ирландия, Финландия  тази дейност не е регламентирана от 

закон и поради съществуването на тази „вратичка” е възможно реализирането й. 
Сурогатното майчинство в някои страни е разрешено от закона само като некомер-
сиално – без заплащане на майката и със забрана да се рекламира дейността и спе-
циално да се подбират жени за целите й. Това предвиждат законодателствата в 
Австралия, Великобритания, Дания, Израел, Испания, Канада, Холандия, отделни 
щати на САЩ. 

 
Прилагането на сурогатно майчинство, включително комерсиално, е разрешено 

в повечето щати на САЩ, ЮАР, Русия, Грузия, Украйна. 
 
 В повечето страни, позволяващи сурогатното майчинство, то се е превърнало в 

доходен бизнес за утроби под наем – в Индия, Русия, Грузия, Украйна, Беларус и 
Казахстан. Сурогатното майчинство, включително в комбинация с донорство на яйце-
клетка и сперма, е напълно легално в Украйна от 2002 г. Законите за прилагане на ме-
тода не изискват никакви специални разрешения от никакви регулационни органи. 
Достатъчно е писмено информирано съгласие на всички участници в процедурата. 
Разрешено е да се прави проучване на получения ембрион и да се отказва, ако е 
дефектен или от нежелан пол, законно е и донорството на гамети и ембриони. От въз-
можността са в състояние да се възползват брачни партньори и самотни жени. Тъй 
като гей браковете не са позволени в страната, хомосексуалните могат да ползват 
сурогатна майка като "самотни родители". Много български и други европейски 
двойки търсят услугите на репродуктивните клиники в Украйна, където местна 
утроба под наем се намира за около 15-20 хил. евро. 

 
В Грузия сурогатното майчинство е позволено при същите условия още от 1992 го-

дина. Процедурата е легална и в Австралия, Канада, някои американски щати, Индия 
(където е превърната в бизнес за стотици милиони долари), Холандия и Белгия (при 
строги условия), Русия, Южна Африка, Великобритания. Забранена е под всякакви 
форми във Франция, Италия, Япония, Саудитска Арабия, Турция, Хонконг, Исландия, 
Пакистан, Швеция, Швейцария. 

 
В ЕС нито една страна не позволява комерсиалната сурогация. Предвиждащи 

изрична забрана за сурогатното майчинство под всякаква форма са Австрия, 
Норвегия, Швеция, Франция, Унгария, Италия, Швейцария и Германия. В Холандия, 
Белгия и Великобритания сурогатното майчинство е разрешено със силно огранича-
ващ режим, защото там практически няма деца за осиновяване и това е решение за 
бездетните двойки да си имат собствено дете.  
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Въпреки направените опити за легализация в някои страни на Балканите 
през последните години  сурогатството не беше узаконено. Румъния отхвърли през 
2011 г. сурогатното майчинство още на първото си заседание в комисия и законопро-
ектъте бил оттеглен. В Сърбия дебатите за това завършиха с налагане на пълна забра-
на през 2010 г. Хърватия също забрани сурогацията. Ако това предложение бъде 
прието в България, ще станем единствената страна на Балканите, узаконила сурогат-
ство, а това ще ни превърне в привлекателна туристическа дестинация за бизнес с ут-
роби, както стана в Русия, Украйна и Индия. 

 

„Сурогатното майчинство е нарушаване на човешките права и човешкото до-
стойнство и трябва да бъде спряно”. Това се казва в Декларация, подписана от дваде-
сет и двама депутати от Европейската народна партия (ЕНП) и членове на Парламен-
тарната асамбеля на Съвета на Европа (ПАСЕ), начело с Лука Воланте, президент на 
групата на ЕНП в ПАСЕ. 

 

В подписаната Декларация те потвърждават, че сурогатното майчинство е не-
съвместимо с достойнството на жените и засегнатите деца и е нарушаване на техните 
фундаментални права. 

 

В документа се говори за нарушаване на правата на жените и възникващата 
комерсиална експлоатация върху тях, а също така за трудностите при определяне на 
родителските права, тъй като в процеса на зачеване, износване и възпитание на детето 
могат да бъдат въвлечени до 6 души (два донора на полови клетки, сурогатната майка, 
нейният мъж,"юридическите" родители на детето). 

 

В доклада се подчертава и проблемът за бъдещата самоидентификация на де-
тето, родено от сурогатна майка, и за неговото психологическо здраве. Изброени са и 
конкретни случаи за нарушаване на правата на човека, свързани със сурогатното май-
чинство. 

 

Доктор Грегор Пупинк, директор на „Европейски център за право и справедли-
вост" и един от говорителите на събитието, заявява в интервю за Асоциация 
Общество и Ценности, че ако България узакони сурогатното майчинство, тя ще нару-
ши редица международни договори, по които е страна като Европейската конвенция 
за правата на човека, Конвенцията за правата на децата, Конвенцията за правата на 
жените и др. 

 

По природа договорът за сурогатно майчинство се доближава най-вече до дого-
вора за изработка по чл.258 от Закона за задълженията и договорите, според който 
изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо съгласно поръчката на 
другата страна, а последната – да заплати възнаграждение. 

 

Някои твърдят, че сделката съдържа елементи на наемен договор – оттам и из-
разът „утроба под наем”, тъй като поръчващите „наемат” тялото на жена да износи, роди 
и предаде генетично тяхно дете. И докато изброените договори обичайно имат за предмет 
вещи, някак си е очевидно какво би се случило при сключването, развитието и приключ-
ването на подобен тип отношения, ако техен предмет е едно човешко същество. 
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Abstract: Aristotle wrote that man is a political animal. Cicero said that the good speaker is 
a good citizen, as he meant politician. But the history shows us that the most good political 
speakers are one of the darkest people in world history. And he looks on the crowd of people 
merely as a herd which is part of the next "great idea." So it turns out that in the political 
process, what is written and supposedly better when you start to realize leads to disparate 
results initially expected. And a major figures of the political process, a kind of directors I 
think are philosophers. 
 

Key words: Politics, Philosophy, Ethics, Crowds, Personality, Utopias, Hitler, Erich Fromm. 
 

Философите от времето на Сократ и Платон, през Бейкън, Хобс, Лок и Русо, 
Хегел и Маркс, Хабермас, Сартр, Чомски до Димитър Михалчев, Тодор Павлов, 
Жельо Желев, Добрин Спасов и Николай Василев в една или друга степен винаги са 
били свързани с политиката, действали са като публични интелектуалци, отхвърлящи, 
критикуващи или оправдаващи една или друга политическа система, легитимирайки 
или делегитимирайки съответните властови отношения. Имплицитно или експлицит-
но това е била същностна задача на политическата философия. Тя участвува активно 
във формирането, оправданието, критиката на различни идеологии. Това ражда и 
сложното отношение между политици и философи, проблемът за границите на авто-
номията на политическото и философското, за характера на взаимната зависимост 
помежду им. [1]Философите оказват влияние на политическите събития главно, чрез 
своите философски трудове. Или като заемат високи държавни постове философът 
оказва пряко влияние върху политическите събития в  живота на дадена държава още 
от античността.  

Така преди повече от 24 века древногръцкият мислител Платон като описва 
„Идеалната държава“ определя ръководна роля на философите. По тази тема се е из-
говорило и писало много, моята цел е да се опитам в следващите редове да ви докажа, 
че понякога ученията на някой философи с колкото и добри намерения да са написа-
ни, вредят повече на обществото отколкото да му помогнат. Имам предвид утопиите, 
които почти винаги водят своето начало от трудовете на по-значими философи. Зато-
ва всеки, който разглежда религията, изкуството, правото, държавата и пр. като неща, 
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които съществуват  и се развиват независимо от борбата около материалните интере-
си в дадено общество, той е идеолог, а религията, изкуството, държавата и пр. са 
идеологии. И обратно, ако хората биха могли да съзнаят необходимата връзка между 
тия идеологии и материалната основа на обществото, това би означавало край на тия 
идеологии. Прочее, ние имаме в случая работа с идеологии, докато, хората не съзна-
ват, че те (религията, изкуството, правото и т.н) са рожба и отражение на стопанския 
живот и на борбите, в които той се изживява.[2] А основни мотори на дадените 
идеологии са именно философите, който чрез своите размисли и написани трудове от-
варят пътя на тези идеологии. Също така, когато вече хората разберат, че са били под 
влиянието на дадена утопия те започват да се съпротивляват срещу нея, като най-чес-
то се създават условия за възникването на нова такава идеология. Затова е редно да 
вникнем и в същността на самите утописти. Защото според моите виждания идеалиста 
и утописта са напълно тъждествени понятия с различни звукови звучения. 

Утопистите искат да преправят цялото общество според единствен, предвари-
телно формулиран детайлен план, до който никой преди не се е доближавал. Те виж-
дат своята цел като съвършено общество и оттук описват статично и неизменно об-
щество, без възможност или очакване за промяна или прогрес и без възможност оби-
тателите му сами да избират нови модели. [3] 

Второ, утопистите приемат, че описаното от тях конкретно общество ще функ-
ционира, без да възникват определени проблеми, че социалните механизми и институ-
ции ще функционират според прогнозите им, и че хората няма да действат, движени 
от определени мотиви и интереси. Те грубо пренебрегват някои очевидни проблеми, 
които биха поразили всеки имащ някакъв опит за света, или правят най-произволно 
оптимистични допускания как ще бъдат избегнати или заобиколени тези проблеми. [4] 

Може би самите утописти са си повярвали, толкова много, че единственото не-
що, което виждат са само положителните предписания и очаквания. Отрицателното в 
случая е, че понякога доста хора започват да вярват на техните идеи. Така не случайно 
основните привърженици и пропагандатори, разпространители на дадена утопия са 
младите хора. Точно те са изложени на най-голям риск при появата на някоя нова 
“свръх” благородна идея. Защото техният жизнен опит е твърде беден. От друга стра-
на, това е начин да покажат своето различие във възгледите в сравнение с предходно-
то поколение. Те желаят да създадат нещо уникално, нещо ново. Но всъщност в света 
няма нищо ново, всичко, което се представя за ново е добре забравено старо, което се 
представя в нова светлина, предимно с помощта на философите. Важно е да се 
отбележи, че никой утопичен автор не уточнява действително всички детайли на 
своите общности. Тъй като детайлите на рамката би трябвало да бъдат уточнени, по 
какво се различава нашата процедура от тяхната? Те искат да уточнят предварително 
всички важни социални детайли, оставяйки неопределени само тривиалните, които 
или не ги интересуват, или не поставят интересни принципни въпроси.[5] Така 
основно на хората, които са привърженици на дадената утопична идея се казват само 
хубавите, положителните неща, които предстоят да се случат в близкото и далечно 
бъдеще. Но забележете, винаги в бъдещето. А към  момента на вълнения и протести, 
когато хората са излезли по площадите, булевардите, окупирали са важни институци-
онални сгради са принудени да изстрадат бъдещите си хубави дни. Тоест към момента 
на протестите, хората са принудени да студуват, да гладуват, дори да проливат кръвта 
си. В името на някакво благо, което все е толкова близо до нас, но до което все не ус-
пяваме да се доберем.  

Всъщност и най-рационалната и дълбока наука не може да предвиди формите 
на бъдещия обществен живот. Тя може само да определи отрицателните условия, 
които логично следват от строгата  критика на съществуващото общество. [6] Оскар 
Уайлд е написал: Всяка власт е унизителна. Тя унижава както упражняващите я, така 
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и тези, над които я упражняват.[7] Бих могъл да допълня, че основен инструмент за 
това опорочаване на властта са основно медиите. Защото във времето в което живеем 
ние – 20-те години на 21в. телевизиите, вестниците и особено интернет дават възмож-
ност за разпространение на всякакъв вид утопични виждания. Които представят само 
едната част от монетата, тоест по-лъскавата. И човек, който реши да се заеме с поли-
тика е принуден да се съобразява с редица пречки, които му се изпречват на пътя. От 
една страна натискът на опозицията, от друга постоянните журналистически „раз-
следвания“, от трета вътрешно партийните борби за влияние. Също така той е нужно 
да се съобразява с политиката на световно ниво, защото ние живеем в едно глобално 
общество, където събитията в дадена държава биха могли да повлияят на много други 
страни. А като вземем в предвид, че политикът е и човек, има семейство, любовни 
трепети и желания. То, ние едва ли бихме могли да си представим под какъв натиск 
живее този човек и какви изпитания е нужно да понася в името на общото благо. За-
щото в нашето време е все по-трудно да задържиш властта, при такива обстоятелства. 
Макар днес медиите повече да вредят на политиците, това не е било така и в минало-
то. Основното разпространение на утопиите в близката ни история става, главно чрез 
пропагандата от вестници, радиа и телевизии. Също така основно медиите наблягат на 
възхваляването на една единствена личност, която е лицето на даденото утопично 
виждане. За пример могат да ни послужат Хитлер и Мусолини. Контролираните ме-
дии приписват на водача, от една страна, свръхестествени качества, които физически 
е невъзможно да носи един човек, от друга страна му приписват логически несъвмес-
тими  и взаимно изключващи се  достойнства. По такъв начин вместо авторитет се 
създава култ към личността на политическите водачи. Хитлер беше представян като 
най-добър, „приятел на природата“,“познавач на изкуството“, „скъпия другар“. В 
някои платна и фотографии от онова време той е изтъкван като „баща на нацията“, 
„Баща на народа“. При Мусолини пропагандата е сходна: Дуче с кирка и във военна 
униформа разбива някаква скала; с шпага в ръка се готви за тренировка, работи на 
вършачка, кара трактор, язди кон. Друг път го виждаме на плакат гол до кръста, обго-
рял от слънцето, с оригиналния надпис отдолу: “първият селянин на своята страна. [8] 
Когато се развива дадена утопична идея, почти винаги с нея се развива и дадена исто-
рическа личност. А медиите имат важна роля в нейното развитие, дали положителна 
или отрицателна.  

След като очертахме, как се създава образа на водача в очите на тълпите е ред-
но да се запитаме, какви са всъщност задълженията му? Може да се направи аналогия 
м/у диригентът и утопичния водач: Диригентът стои изправен. Древният спомен за из-
правения човек все още има значение в много представи за властта. Той стои сам. 
Около него седи оркестърът му, зад него седят слушателите, очевидно е, че само той 
стои. Той стои над всички и се вижда отвсякъде. Неговите движения въздействат 
напред върху оркестъра, а назад върху слушателите. По принцип той дирижира само с 
ръка или с ръка и палка. Със съвсем незабележимо движение диригентът внезапно съ-
бужда за живот един или друг звук и винаги когато пожелае, някой от тях затихва. 
Така диригентът има власт върху живота и смъртта на звуците. По негова заповед мо-
же да възкръсне един отдавна замрял звук. Различието на инструментите замества 
различието на хората. Оркестърът прилича на сбор от всичките им най-характерни 
образи. Тяхната готовност да се подчиняват дава възможност на диригента да ги пре-
върне в общност, която след това той представя видимо пред хората.[9] 

Но какво всъщност кара хората да предоставят своите права в ръцете на една 
личност, която да се разпорежда с техните съдби? Доста добър отговор на сходен въп-
рос дава Адолф Хитлер според него: Липсата на критичен ум в масата е безсъмнено 
едно обяснение, но не в смисъл, както го разбират нашите марксисти и нашите затъ-
пели реакционери. Масата притежава свои органи за критика. Само че те функциони-
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рат по различен начин от тези на индивида. Масата е като животно, което се подчи-
нява на своите инстинкти. За нея логиката и разсъжденията нямат значение. Ако аз 
успях да създам най-голямото национално движение във всички времена, това е, за-
щото никога не съм действал в противоречие с психологията на тълпите, нито съм 
дразнил чувствителността на масите. Тази чувствителност може да е примитивна, но 
тя има постоянния и неизменен характер на природна сила. Когато масата е преживя-
ла нещо неприятно, както в епохата на хлебните карти и инфлацията, невъзможно е 
вече да го забрави. Масата има твърде опростен мисловен и чувствен апарат. Всичко, 
което не може да разбере, я плаши. Само като се съобразявах с естествените закони, 
аз бях в състояние да я владея. Обвиниха ме, че съм фанатизирал масата, че съм я 
възбуждал. Вещите психолози съветват да успокояваме масите, да ги държим в 
състояние на сънливо равнодушие. Не, господа, тъкмо обратното е нужно. Аз мога да 
ръководя масата само като е фанатизирана. Апатичната маса е най-голямата опасност 
за всяка политика. Апатията е защитата на масата, временно убежище, дремещи сили, 
които да избухнат внезапно в неочаквана реакция. Държавник, който не вземе бързи 
мерки, щом види, че масите стават равнодушни, заслужава да мине под държавен съд. 
[10] Описаното от Хитлер е нож с две остриета. Защото подбуди ли се масата, каква е 
гаранцията, че тя ще може да се контролира? Също така е нужно да се отбележи, че 
масата се събира винаги, когато нещо и е отнето, когато хората са масово ощетени. 
Основната цел на всяко утопично движение е насочена срещу икономическата промя-
на между отделните хора в дадено общество. Но по какъв начин честните хора могат 
да променят икономическия бит на народа? Те не притежават никаква власт, а и 
самата държавническа власт [11] щом е позволила да се образуват условия за раз-
витието на утопични движения е безсилна да поправи икономическото положение на 
народа;  единственото, което може да направи за него, – да се ликвидира, да изчезне, 
тъй като нейното съществуване не е съгласувано с благото на народа, което може да 
бъде създадено единствено от самия него. [12] 

Така получава се, че когато хората се навдигнат срещу несправедливостите, 
единственото нещо, което биха могли да стоят държавниците е да предадат властта на 
народа. Но почти винаги когато се надигне народа се образуват ексцесии. От които 
почти винаги негативите се обират от висшите политици и обикновените хора. Както 
е било още по-времето на френската революция, когато се обезглавява кралят. А до 
болка са ни познати събитията и кръвопролитията, които се случиха в България с 
разпадането на царската власт и затвърдяването на социалистическата. Почти винаги 
при смяна на старият “лош” държавнически елит и идването на новия “светлият, бла-
городния” режим, начело с идеолозите и водачите на бунта се случват много лоши 
неща, пролива се нова кръв, която след определен период от време започва да търси 
своя мъст. Също така се влошават и икономическите условия в страната, която е обх-
ваната от ексцесии. Затова е нужно философите да използват своите знания за прос-
ветление на народа, чрез разум, любов и доверие. А не да създават ексцесии или да 
помагат при изграждането на кръвожадни диктатори. За такъв добър пример може да 
послужи философът Ерих Фром: 

Вярвам, че избралият прогреса човек може да намери ново единение чрез пъл-
ното развитие на всички свои човешки сили, които се създават в три направления. Те 
могат да се проявяват поотделно или съвместно: в биофилия, в любов към човечество-
то и природата, в независимост и свобода. [13] Тоест, човека е нужно да развива 
своите лични качества, да има цели в своят живот.  В наше време, когато, някоя лич-
ност се старае да постигне нещо с разумни средства, без да вреди на някой друг, го 
сравняват със Сизиф. Албер Камю в своята книга „Митът за сизиф“.[14] Споделя една 
по-различна, по-положителна идея за това, как е нужно да се гледа на Сизиф. Според 
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Френският мислител е нужно да си представяме Сизиф щастлив. Защото той има цел. 
В наше време, колко са хората, които имат цел, която с реализирането си да не причи-
ни болка и страдание на други същества? Защо днес повечето личности имат  предим-
но имат цел единствено те  да са добре. Но няма, как човек да е добре, ако всички око-
ло него са зле.   

Вярвам, че любовта е главният ключ, с който се отварят вратите към “растежа” 
на човека. Любовта и единението с някого или нещо извън самия човек, единение, 
което позволява на човек да влезе в отношения с другите, да се почувства едно с дру-
гите, без да ограничава чувството си за интегралност и независимост. Любовта е пло-
доносно насочване, за което е съществено това, че при него едновременно присъстват: 
загриженост, отговорност, уважение към познаване на обекта на единението. [15] 
Макар в повечето утопични доктрини да се говори за любов и братство, всеки човек, 
който прояви индивидуално мнение, което е различно от това на общността момен-
тално бива отлъчен. Дори е възможно да бъде и линчуван. Защото, в масовите утопич-
ни движения, човек се обезличава повече отколкото в мирно време. Понякога когато 
има ексцесии на човек се отнемат някой от основните му потребности. Докато в 
спокойни времена човек е свободен да се развива спокойно, без да бъде застрашен от 
линчуване, ако прояви различно виждане. В цитираните думи на Хитлер се вижда, че 
масата когато не разбира нещо се плаши. А страхът почти винаги е в основата на агре-
сията. Нападаш първи, за да  не бъдеш наранен.  

Вярвам, че свободата е способност да се следва гласът на разума и познанието 
в противовес на гласовете на ирационалните страсти; че тя е освобождение, което 
прави човека свободен и му дава възможност да използва собствените си разумни 
способности и да разбира обективно света и собствената си роля в него. [16] 

Вярвам, че човек може и трябва да се надява, че всички хора могат да придо-
бият духовно здраве, характеризиращо се със способността да обичаш и да твориш; 
чрез освобождаването на човека от кръвосмесителните обвързаности с клана и родна-
та почва; чрез усещането за идентичност, основаващо се върху придобития опит, че 
индивидуалната личност е субект и носител на своите сили; чрез способността да 
оказва въздействие върху действителността вътре и извън себе си и да съдейства за 
развитието на обективността и разума. [17] 

Защото когато личността е част от настървената маса, тя губи своите индиви-
дуални качества. Тя жертва своят разум в полза на общия. Напълно възможно е об-
ществото да просперира без да се стига до протести и ексцесии, защото хората, които 
скандират различни лозунги по площадите  едва ли имат нужните качества и способ-
ности за да се справят с влошената ситуация. Нужно е да се отбележи, че в нашето 
време голяма част от филмите и медиите създават впечатлението, че всичко е въз-
можно, че добрите винаги побеждават лошите. Обаче, докато се стигне до тази победа 
се показват, всевъзможни кървави сцени. Така как можем да сме сигурни, че добрият 
герой е добър, при положение, че е избил всички „лоши“? Също в наше време голяма 
част от хората желаят да се сдобият с повече материални блага. До тази ситуация се 
стига, когато липсва познание за същността на човека. Нужно е да се разясни на лич-
ностите, че това, колко пари и скъпоценности притежаваш не те прави по-добър човек 
от останалите. Дори личностите, които трупат огромни богатства си вредни за 
обществото, защото спират разпределението и движението на благата. За да се избег-
нат случаите на насилие, протести и като цяло трудните времена в дадена страна са 
нужни политици, които да могат да гледат на случващите се събития, както отгоре, 
така и отдолу. Тоест от очите на по-бедните хора, но да се съобразяват и с мненията 
на по-заможните. Затова един разумен политик не успокоява работниците, дразнейки 
буржоазията, нито гъделичка последната в ущърб на работниците. Той се старае да 
схваща цялата нация като едно голямо живо тяло, чиито органи действат задружно. 
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Той проверява всеки ден температурата на общественото мнение, той знае, че за един 
шеф с твърда воля и който действа ловко, това мнение е лесно за обръщане. Един дър-
жавник трябва да е измерил силата на безразличието на масите.[18] Много е важно 
политикът да знае до къде се простира търпението на народа му. Да имаш усета за 
възможното, то не значи само да познаваш, че известни актове са невъзможни, една 
съвсем отрицателна добродетел, а също да знаеш, че за един смел човек, трудни 
наглед дела са в същност възможни. Един голям държавник не си казва: “Този народ е 
мекушав; неговите институции го парализират”. Но той си казва: “Тази страна дреме; 
ще я пробудя. Институциите са такива, каквито хората ги създават; при нужда ще ги 
изменя”. Но особено: да искаш, не значи да казваш, че искаш, а да действаш. Посред-
ствените политици прекарват най-хубавото си време; да създават проекти или да 
излагат доктрини. [19] 

Точно политиците, които прекарват времето си в създаване на идеални светове 
са лоши общественици. Защото те си създават едни техни илюзорни светове, които 
често се различават от коренната обстановка. И за да се реализират техните велики 
проекти за по-добро човечество е нужно да измине много време, а към настоящето ще 
има само лишения. Добрият политик е нужно да има познания за цялото, за целта е 
нужно да познава философията, но да не й се отдава изцяло. Защото рискува да започ-
не да си създава един свой собствен свят. Нужно е, колкото се може той да има кон-
такт с възможно най-голям брой хора от различни общности, за да може да е наясно с 
реалната обстановка на обществото. 

Защото ми се иска да повярвам в думите на великият хуманист от 20в. Ерих 
Фром: че хората вероятно ще осъществят един свят, в който човек може да бъде 
повече, дори и да има малко. Един свят, в който доминиращият мотив за съществува-
не не е потреблението. Свят, в който “Човекът” е край, първопричина и цел. Свят, в 
който човек ще намери начин да даде цел на живота си, както и ще има силата да жи-
вее свободен и без илюзии.[20] 
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Abstract: This paper explores the potential for social integration generated by virtual social 
networks. Social world is viewed as a global web of interactions where individual and 
collective subjects are interconnected. Thus any activity of a single node can influence the 
whole web. Social isolation does not let some individuals be adequate participants in these 
processes. The author argues that virtual reality can change that.  
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От зората на човешкото светуване човекът изпитва необходимостта от общение 
със себеподобните. Самата дума „необходимост“ кореспондира повече със словото 
„трябва“, отколкото с „искам“. Новосформиращият се в рамките на видовата си ево-
люция човешки индивид дири основанията на своето оцеляване и развитие. На помощ 
идва подадената ръка от и към другите представители на вида – другите човешки 
индивиди. Това метафорично, спрямо своята първичност ръкостискане между първи-
те човеци, е плод не само на нуждата, но и на избора – как тя да бъде удовлетворена. 
Защото човекът се отличава от скота именно по това, че представлява повече избор, 
отколкото рефлексия на своята същност и съществуване. Единицата – индивидът, и 
множеството на единиците – социумът, стискат своите ръце в желязната хватка на не-
обходимостта и на желанието за взаимопомощ. От този символичен исторически мо-
мент насетне всеки един от тях започва да придърпва другия към себе си, казвайки че 
той е първият, единственият и неповторимият, а другият е само едно криворазбрано 
негово копие и огледално нему отражение. Така желанието за взаимопомощ под бича 
на егоистичното начало у човека се изражда в нагон за влияние въз другия и другост-
та. Факт е, че от тогава, та и до днес всички ние – играчите в пиесата на човешката ис-
тория, мислим, чувстваме, действаме и живеем – играем своите роли, хванати прия-
телски или вражески за ръце в задругата на социалната човешка действителност, на-
ричана от всички ни „общество“.  

 
„Човекът е обществено животно“ – ни казва Аристотел и допълва, че „онзи, 

който не задоволява дадени обществени потребности, е или животно, или бог.“ Човек, 
който не е част от обществото, в което живее, представлява бездомник в собствения 
си дом, а именно – в човешкия свят, ще рече – в социалния свят, построен от него в 
лицето на предците му и дострояван с всяко следващо поколение в безконечното раз-
витие на глобалното междуобщностно общество. Такъв човек е маргиналът – той се 
явява вечния метекос(странник) в полиса на съвременната социална действителност.  



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 192

В аспекта на обществения живот, да си в мрежата означава едновременно да си 
свързан и обвързан с някого и/или с нещо. Мрежата представлява набор от нишки, 
преплетени помежду си, в пределите на чиято притегателна мощ се оплита „жертвата“ 
на „паяка“. Метафората предполага ясното разграничаване както между усещането за 
обвързаност(компромис/жертвеност) и това за свързаност (взаимокомпромис/ контрол), 
така и между поведението/чувстването на подчиненост и на господство. Проблемът в 
случая се състои в разликата между битийните зависимости на природния и тези на 
социалния свят – докато в първия релацията може да бъде и обикновено е еднопосоч-
на и едностранчива, то във втория миров вариант тя винаги е разнопосочна и много-
смислово наситена от гледните точки на участващите в нея субекти, а също така и от 
различните социални характеристики(позиции/статуси, роли), на които те отговарят. 
Така всяко отношение се превръща във взаимоотношение, което разгледано като 
взаимодействие, се проявява под формата на взаимовъздействие/взаимовлияние. 
Взаимовлиянието протича на много равнища: индивид-индивид, индивид-група, а 
оттам и – индивид-група-общество, група-група и аналогично – група-група-общество, 
също така индивид-институция и институция-институция, съответно – институция-
институция-общество и т.н. В тази връзка проф. Иван Райчев – професор по социоло-
гия във Великотърновски „Св. св. Кирил и Методий“ и автор на многобройни изслед-
вания и трудове в областта на обществоведството, определя социалното взаимодей-
ствие като „процес на динамично взаимно влияние между две и повече обществени 
явления, водещо до изменения в техните функции, структури, начин на съществуване 
и развитие.“ В следващото изречение обаче професорът допълва, че „това е процес на 
взаимна зависимост между социални субекти(индивидуални или колективни), имащи 
еднакъв предмет на активност“[1]. От друга страна, тези нива на взаимовъздействие 
се осъществяват не само от конкретните субекти на обществената действителност, но 
и помежду различните социални дейности и процеси, в които те участват: „...социоло-
гическото взаимодействие отразява взаимодействието между основните типове 
дейности, изграждащи социологическата структура на обществото“[2]. Това е така, за-
щото социалният свят е сферичен и продуктите на всяка една от сферите(материално 
производство, духовно производство, социално производство, управление и комуни-
кация – разделени по този начин от „бащата на българската социология“ проф. Живко 
Ошавков) подлежат на „консумация“ – употреба, от страна на останалите. Така напри-
мер, ние – хората, като продукти от сферата на социалното производство консуми-
раме тези, произтичащи от останалите сфери на обществения живот, но участвайки в 
производствените процеси на тяхната реализация, се превръщаме в своеобразен техен 
консуматив, или – метафорично казано: човекът, доящ млякото от кравата, сам бива 
издоен в процеса на неговото доене. От всичко казано дотук се оказва, че паяжината 
на всяка една от социалните мрежи бива оплетена от взаимопреплитащите се мотиви, 
интереси и отношения на власт и подчинение, в които всъщност се изразява и 
релативизма на взаимовъздействията между личностите и социалните формирования. 
В паяжината всеки се мисли за паяка и плете своята концепция-кошница за отноше-
нията си с другите, но всъщност той представлява просто един от многото релаци-
онни възли, в които са вплетени безброй релационни нишки, които от своя страна се 
преплитат помежду си и с нишки, нямащи на пръв поглед никаква връзка с горепосо-
чения възел/квазипаяк, и които търпят влияние както от всички вече посочени, възло-
ви за тях субекти, така и помежду си в органическото битие на един единствен соци-
ален  възел/субект/квазипаяк(индивид, организация, институция, общество)! Квази-
паякът всъщност се явява жертва на паяка, кой бивайки жертва на своята жертва, 
представлява квазипаяка, явяващ се жертва на паяка: взаимовъздействие! 
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В диалогичност с изказания теоретичен концепт за вазимовъздействието на 
социалните лица разноликите маргинали – разлъчните на социума субекти, се 
ситуират в дистанция от една подобна релационна картина, тоест – те поради една 
или друга причина стоят встрани от междумрежието на обществените взаимовлияния 
в реалността. Често социалната изолация се дължи на междуетнически и междукул-
турни различия, тя може да произтича и от твърде различни на статуквото възгледи и 
разбирания за житейски приемливо поведение(субкултурните течения), а за жалост – 
особено в страни като България, маргиналността се обвързва и с бедността, водеща до 
интелектуална и духовна нищета и респективно – до ничията земя на ъгловото прост-
ранство. Битуват и схващания, че маргиналите са такива по желание, но дори и тези 
крайни виждания да имат своето действително оправдание в лицето на различни 
субкултурно нарцисизирани течения на обществения порядък, които от позицията на 
своя концептуален взор за света и живота посочват с пръст отвъдността на себе си, то 
в никой случай това не важи за бедняка от крайния квартал, за инвалида, чийто жили-
щен праг се явява непреодолима преграда пред света на другите, за отхвърления от 
дадена социална група или даже – от цялото общество, поради своя цвят на кожата, 
поради музиката, която слуша, или заради това, че има друга сексуална ориентация. 
Въпросът тук се изразява в това дали обществото има готовността да повдигне лет-
вата на своята толерантност към другостоящите на него и доколко те от своя страна са 
готови да пречупят тялото на собствените си, понякога догматизирани мирогледни 
точки, за да минат под нея в името на своя социален интегритет(?).  

 
В много случаи маргиналът не може да се впише в обществената действител-

ност, поради физически недъг или заради негативна самооценка във връзка със своите 
визуални характеристики. Понякога той изпитва недостиг на смелост да излезе с ли-
цето си пред лика на другите и да вземе собствено становище по даден междулич-
ностен или обществен проблем. Поради различни психичиески предпоставки, свърза-
ни с периода на неговото израстване и развитие в периферията на обществото, той 
често се затруднява в разговор „на живо“ като резултат от усещането си за липса на 
контрол и за подчиненост. Ще рече – в паяжината на социалния свят маргиналът 
изпълнява ролята на овързана във вървите на релационността жертва, липсвеният 
живот на чието самочувствие – липсвеният паяк, у която – способства тя при всеки 
един контакт с другите да се чувства под жилото на паяка.  

 
 Но тази маргиналност щеше да бъде побратимена със състоянието на обрече-

ността, ако обществената действителност бе едностранчива и проста по своето 
естество система; защото многосмисловостта на социума се изразява не просто във 
безбройните отношения на взаимовлияние в една или две социални мрежи, но и в 
зависимостта помежду им – защото самите мрежи, сформиращи се от свързвано 
обвързаните нишки на индивидуалните възли, представляват своеобразни колективни 
възли, чиито нишки преплитайки се една с друга, се вплитат в междумрежието на 
глобалната паяжина, а именно – в мрежата на социалния свят: патрипаякът! Патри-
паякът обаче е абстрактна фигура – световното общество е по-скоро пространство за 
развитие на отделните подобществени системи и представлява самите тях, отколкото 
самото себе си. Кръговото движение на взаимовъздействието се запазва: квазипаякът, 
който тук представлява отделната социална мрежа, разгледана като релационен възел 
в глобалната мрежа на обществото, той се явява жертва на паяка, а именно – на патри-
паяка – на обществената действителност, който обаче бивайки жертва на своята 
жертва, представлява квазипаяка – мрежа, повлияна и подвластна: производна – на 
мрежите, причастни към нея, явяващ се жертва на паяка! От всичко това може да се 
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направи и смелото заключение, че само един едничък индивидуален възел в някоя от 
социалните мрежи на социума, влияейки на нея и влияейки се от нея, повлиява и на 
цялостната релацинонна система на обществената действителност; ще рече – и онзи – 
маргиналът – изгнаният в ъгъла на социалния живот – и той, прокарвайки една 
единствена нишка на отношението си към другите, кара паяжината на патрипаяка – на 
социалното всичко – да потреперва.  

 
Но отхвърлен от всички, изпаднал в изолация от другите, маргиналът крее в не-

знанието, че може да излезе от сянката на своето безличие и да влее есенцията на 
различната си и уникална същност в иначе съсирващите се от застоя на своето едно-
странчиво съществуване жили на интерсубективната човешка реалност. Единицата 
може да промени цялото и да го превърне в единица, единосъщна на себе си! Възелът 
е завързан не за една, или две нишки, и не за една или две мрежи, а посредством тях е 
свързан и обвързан с всички нишки и всички мрежи: едно негово слово и/или дело 
променя света на социума. Тук идва ред да се запитаме коя е социалната мрежа, от 
която маргиналът не е отхвърлен – в която маргиналът не е маргинал?  Отговорът 
стои всеки ден пред очите ни – това е виртуалната социална мрежа. Една тя дава въз-
можност на отритнатия от реалността на другите човек да каже своето „да“ на тяхното 
„не“ – да каже „да“ на себе си по реалност във виртуалното. Редица учени в сферата 
на социологията, психологията и други научни дисциплини развиват тезата, че за мар-
гиналния човек виртуалните социални мрежи не представляват бягство от действител-
ния свят, а по-скоро са способ той да се впише в него и да бъде пълнокръвен негов 
представител: „Комуникацията в рамките на виртуалното пространство би могла да 
бъде привлекателна алтернатива за хората, които изпитват затруднения в реалното си 
общуване с другите. Причините за това са свързани с редица характеристики на ин-
тернет: общуването като анонимност, липса на физическа близост, усещане за конт-
рол върху разговора и преодоляване на бариерата, която външният вид или поне 
самооценката за него, създават при реална комуникация.“ [3]  „...връзката между по-
требността от свързаност и употребата на виртуални социални мрежи. Парадоксално, 
минали изследвания сочат, че честата употреба на фейсбук се свързва както с повише-
на свързаност с другите, така и с противоположния полюс на отделеност и самота. От-
делеността и самотата водят до търсене на начини за справяне – участие във виртуал-
на социална мрежа. Тази дейност от своя страна води до повишена свързаност. .... 
...резултатите недвусмислено сочат, че употребата на виртуални социални мрежи не 
повишава отделеността и самотата в реалния свят, макар последните да я мотивират, 
т.е. – тя няма негативно влияние върху свързаността на индивида с другите, дори 
напротив – допринася за повишаването й, макар и краткосрочно.“ [4] Обездвиженият 
старец, който може би някога е бил военен, чиито юначни подвизи са се равнявали на 
силата, която притежават или по-скоро – която не притежават трима и дори четирима 
от днешните младежи, този незаслужаващ слабостта си по достойнство човек, има 
правото и възможността да бъде на всяко едно място и по всяко едно време част от 
света зад вратата на неговата инвалидност: „Виртуалните социални мрежи улесняват 
комуникацията между хората спрямо времевите и пространствените ограничения, 
характерни за реалното общуване.“ [5]. Интернет се явява ръката, която мирозданието 
на другостта подава на изолирания от него Аз-Субект, а виртуалните социални мрежи 
превръщат тази ръка в колективната нишка на междумрежовия релативизъм, свърз-
вайки се с която, Аз-Субектът от една страна се обвързва с общественото всичко, но 
от друга – обвързва самото него със себе си и своя собствен светогледен абсолюти-
зъм: взаимовъздействие между единицата и цялото. Сякаш две огледала, застанали 
едно срещу друго, претендират за образа на другия и/или на себе си?! Ето как доскоро 
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разлъченият от световната обществена реалност маргинал чрез нейната виртуална 
огледалност става единосъщен на нея.  

 
Отделно от всичко дотук казано, социалните мрежи в интернет дават и много 

повече възможности за моделиране на желания Аз-образ и за приближение на реално-
то до идеалното, що се касае до себе си и до другите. „Наблюдава се и тенденция към 
умишлено манипулиране на профила от страна на потребителите на виртуалното 
пространство с цел да се създаде неистинно впечатление за наличието или отсъст-
вието на определени личностни качества. Подобен тип манипулация търси своята 
причинност, в несъответствието между реалния и идеалния Аз.” [6] “Хиперличност-
ният модел в най-голяма степен се разграничава от идеята, че виртуалната среда 
ограничава себепредставянето. Според него липсата на невербални сигнали може да 
бъде умело използвана от потребителя, за да създаде позитивен образ за себе си.“ [7] 
“Виртуалната среда осигурява висок контрол върху себепредставянето и позволява да 
се манипулира целенасочено социалната желателност на стимулите, които получават 
партньорите в комуникацията.” [8] “Тези партньори, поради липсата на гласова и 
визуална информация, реагират на умишлено закодираната в стимулите информация 
за личностните и физически качества на индивида. Позитивната обратна връзка, която 
последният получава като награда за умелото себепредставяне в онлайн пространст-
вото води до повтаряне на цикъла отново и отново с все повече усилие за „обработка“ 
на представяната информация в позитивна насока. По този начин виртуалният образ 
често е „по-красив“, „по-интелигентен“ и „по-желан“ партньор за комуникация от 
реалния” [9]. Някои биха казали, че това е лъжа, но ако тя е взаимоприета от всички 
участници в тази метадействителност, то каква лъжа е спрямо критерия за истин-
ност/обективност/реалност – нима истината за света не е интерсубективната лъжа за 
неговата истина?! При това има твърде много хора, чиято маргиналност се дължи 
именно на тяхната лоша – било то реалистична или не – самооценка и на липсвеното 
им самочувствие. Интернет-общуването помага на тези срамежливи, в пределите на 
реалното, хора да преодолеят тази бариера в комуникацията си с другите: „Хората, 
които са по-срамежливи и интровертни предпочитат онлайн комуникацията, защото 
тя подлежи на по-голям контрол и не изисква в такава степен незабавни реакции, в 
сравнение с реалното общуване.“ [10] „Основната потребност, която се задоволява 
ефективно във виртуалните социални мрежи е тази от привързаност. Членовете на 
виртуалната мрежа обменят активно различни ресурси помежду си с лекота, която 
често е неприсъща на реалната комуникация.“ [11]. Така виртуалността спомага за 
една по-трайна социализация на изгнаните от обществото по реалност.  

 
Интересен за нашия анализ би бил и подходът на общуването между хората, 

при който колкото повече са скрити зад някаква социална маска, толкова повече са 
готови да разкрият своето истинско лице: Колкото повече - , толкова повече + ! 
Такава лъжа, предзадаваща истината на истините за човека, представлява неговата 
виртуална маска. Зад нейната утробна закрила той се чувства сигурен, респективно – 
уверен и готов да сподели проблемите на своя живот – да сподели срама и вината си, 
съмнението и вярата си, своите падения и възходи: виртуалният човек е недосегаем! 
Да, безспорно, той ще украси тези житейски положения и ще ги направи по-
свойствени на идеята си за това как е трябвало и би следвало те да се случат, отколко-
то на тяхното реално битие, но нима това не разкрива още по-същностно автора на 
словото и нима основната цел на комуникацията помежду ни не се състои именно в 
желанието на Аз-а да познае другия и посредством своето субективно възприятие за 
неговото субективно възприятие – интерсубективизма на обективната другост, за да 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 196

опознае и самия себе си чрез своите прилики и разлики с тях: „Съществува тенденция 
хората да споделят повече за себе си в онлайн пространството, в сравнение с реалния 
живот. ... Разкриването на лична информация във виртуалната социална мрежа  се 
обуславя от потребността от популярност. Колкото по-силно изразена е тази потреб-
ност, толкова по-активно потребителите споделят информация за себе си. Тази зави-
симост е свързана с това, че основният механизъм за придобиване на популярност в 
онлайн мрежите е споделянето на лична информация, която може да бъде харесана 
или не.“ [12]. Или, иначе казано – нехаресването във виртуалния свят не боли(?); 
защото той е като приказка, в която всеки е герой на своя разказ за себе си – в която 
всеки е разказвач на своя собствена приказка – на своя собствена виртуална реалност, 
от която не могат да те изхвърлят и която се явява необходимата лична личностна 
алтернатива на наличната безлична безличностна реалност.  

 
Важно е да се открие отговор на въпроса – доколко виртуалното се влияе от 

реалното и доколко то самото му влияе, ще рече – доколко виртуалното е причастно 
към реалното? Няма еднозначно мнение по този въпрос. Факт е, че виртуалният свят 
изхожда и донякъде е част от междумрежието на реалния, но също така не може да се 
отрече неговата уникално нова природа и способността му да опосредства и генерира 
промените в пределите на зримото, отвъд компютърния екран. Според някой анализа-
тори трябва да се говори за две коренно различаващи се пространствено-времеви из-
мерения на човешкото съществуване, които по свой начин обуславят поведението на 
индивидуалните и колективните социални субекти: „...едни и същи качества предпо-
лагат различен тип поведение в реална и виртуална среда. Тези резултати подлагат на 
съмнение потенциала да се използва виртуалната идентичност като средство за пред-
виждане на поведението на потребителя, когато той не е пред компютъра. Може би 
имаме основание да говорим за наличието на две качествено различни среди на 
комуникация, които взаимодействат с личностните характеристики по специфичен 
начин, обуславящ уникално за всяка среда поведение.“ [13]. Утопичният догматизъм 
на една подобна хипотеза търпи немалко критика, защото в нашето съвремие виртуал-
ната комуникация между хората се е превърнала в генезис на решенията, които те взе-
мат за своя живот в реалността и които продуцират тяхното поведение наяве. От 
друга страна, всичко онова, което се случва отвъд съновидния виртуален свят, пред-
ставлява предмет на общението в самия него, тоест – за да бъдеш виртуален: огледал-
но отражение на себе си, първо трябва да си реален – Аз-Образ в реалността, но без да 
си виртуален – без своето огледално отражение, не можеш да бъдеш реален – оставаш 
без огледалния абсолют на само-съ-знанието, че си Реален-Аз-Образ. Виртуалното ог-
ледало предизвиква реалността да се огледа и да бъде малко повече себе си според 
желанието си за това, което трябва да бъде! Показателни за гореказаното са виртуал-
ните социални мрежи от типа „блог“. Блогарите публикуват дадена информация, 
която може да бъде лична, но обикновено се опира на реалността и даже – на теми, 
свързани с публичната реалност, интерпретирани по определен начин от съответния 
блогар. Читателите на блога всъщност се докосват до проблемите на реалното, но пре-
чупени през индивидуалната призма на субекта, създал конкретния блог: „На практи-
ка в рамките на блога някой говори по определена тема и всички, които са читатели 
на блога могат да коментират това, което е написал. В рамките на блога се зараждат и 
утвърждават социални контакти между пишещи и читатели.“ [14] Изключителното в 
случая е, че посредством някакво индивидуално отношение към реалността в преде-
лите на виртуалното блогарите и техните читатели създават релационни нишки 
помежду си отвъд него – в измеренията на обществената действителност. Получава се 
кръгово движение: реалността въздейства на субекта, който чрез своя виртуален жи-
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вот въздейства на реалността: Реалност – Виртуалност – Реалност... Виртуалността 
субективизира реалното, но предсъздава колективните мрежови основания за неговата 
нова и вечно актуализираща се интерсубективизация, а именно – виртуалността пред-
ставлява творческата/културната актуализация на междуличностната и междуобщ-
ностна концепция за обективност! Още повече – граждански отговорното поведение 
на съвременния човек е трудно постижимо без участието му в определени виртуални 
социални мрежи, от които водят началото си масовите прояви на недоволство срещу 
статуквените политически и/или икономически режими на социалния свят. Пресни и 
още „неизстинали“ примери на подобни протестни мероприятия имаме и от общест-
вената действителност в България, в която гражданското общество се надигна на бунт 
срещу властта, посредством социални мрежи от ранга на фейсбук, туитър и др. Така 
всъщност се оказва, че съвременният човек е виртуалният човек, а съвремената реал-
ност, взета в своя дореалистически, реалистически и постреалистически смисъл, е 
виртуалната реалност!  

 
Традицията за реалност бива разпукана като ненужен стар порцелан – държав-

ници, едри предприемачи, мениджъри и маргинали на равна нога отправят своя жаден 
консуматорски взор към малкия компютърен екран, сбиращ в себе си информа-
ционно-енергийните потоци на всичко съществувало, съществуващо и дори на онова, 
което все още не съществува, но което подлежи на осъществяване от твореца на 
виртуално-реалния космос: Човекът! Паяжината на социалния свят бива размърдвана, 
раздрусвана и разпилявана на хиляди подмрежови нишки от движението на една 
единствена – нишката на човешкия избор да бъдеш Човек. Защото не социумът е 
патрипаякът в паяжината на социалното човешко битие, а Човекът – защото социумът 
и неговото реално съществуване е приказката, коя Човекът сам на себе си разказва!   
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Abstract: The following report concentrates on the topic of legal consciousness of the 
Bulgarian citizens and mainly on problems as low public approval of the national legal 
system, ignoration of the law, tolerance towards crime, etc. Some ideas about bettering the 
current situation are also given in the work. 
 
Key words: Legal consciousness, crisis, legal system, law, human rights, crime, corruption 
 
 

I. Въведение 
 
„Българите не познават гражданските си права“, „200 хиляди българи не 

познават буквите“, „8 % от българите не говорят български“ – това са само част от 
шокиращите заглавия на статии, телевизионни и радио предавания и научни изследва-
ния, в които се говори за ниска култура, липса на образованост и незряло гражданско 
съзнание. 

През декември 2012 г. се проведе поредният кръг от започналия през 1999 г. 
изследователския проект на Националния център за изучаване на общественото мне-
ние „Правното съзнание на българските граждани”. Последвалите през тези тринаде-
сет години тематични изследвания имат мониторингов характер и регистрират 
обществените нагласи по трите компонента на понятието „правно съзнание”. 

Изследването на НЦИОМ е важен индикатор за състоянието на правната кул-
тура на хората, на тяхната оценка за качеството на законите и ефективността на прав-
ната ни система. 

Провокирани от горепосоченото, както и от последните събития в нашата стра-
на, ние решихме да направим кратък преглед на обществените нагласи по някои 
актуални въпроси. Тази разработка се позовава на резултатите от изследването на 
НЦИОМ и засяга основни моменти като информираност, отношение към органите на 
съдебната власт, представи за българската правна система и други. 
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II. Проблемът 
 

1. Понятие за „правно съзнание“ 
 

Правното съзнание е отношението на Homo sapiens към правото, въз основа на 
познанието на закона и субективното – чувствено възприятие за законност и устано-
вен правов ред. В проекта на НЦИОМ е дадено определение на понятието като „съв-
купност от идеи, начини на възприятие и гледни точки на хората към законността, 
правото и правосъдието, както и масови разбирания за това кои обществени действия 
са приемливи и кои – не“. Правното съзнание е форма на общественото съзнание, 
която се намира в тясна взаимовръзка с всички останали форми – политика, морал, 
религия и т.н. 

Елементите на правното съзнание са три: 
1) Рационален – информираност и познаване на правото и на правните норми 

на обществото; 
2) Психологически – обществени представи и оценки за правото и неговото 

прилагане; 
3) Волеви – обществена готовност за поведение в правната сфера. 
 
2. Информираност по правни въпроси 
 

Въз основа на изследването на НЦИОМ можем да кажем, че през последните 
13 години обществената заинтересованост към правните въпроси у нас остава сравни-
телно устойчива. В периоди, когато стандартът на живот е стабилизиран, интересът на 
българина към правната тематика намалява. Разбира се, важи и обратното. Това нала-
га извода, че правото на страната не се възприема като обект на обща култура, право 
или задължение на гражданите, а като средство за справяне с инцидентно възникнали 
проблеми с юридически оттенък или характер. 

По този начин се засяга и обезсмисля функцията на един основополагащ прин-
цип на правото, който под формата на законова, необорима и обща презумпция 
съществува от самото му зараждане, а именно: „Ignoratia legis neminem excusat“ (или 
„Незнанието на закона не извинява никого“). 

Изследванията сочат, че към края на 2012 г. близо ¾ от пълнолетните българ-
ски граждани се интересуват от правни въпроси, като към другата група спадат най-
често хора на възраст над 59 години, с основно или по-ниско образование, безработни 
и крайно бедни. Медиите остават основен информационен източник, като водеща е 
телевизията със своите тематични правни предавания, които дори и с развлекателен 
характер дават на аудиторията полезна юридическа информация. Печатните медии, 
Държавен вестник и правната литература постепенно губят своите позиции и отстъп-
ват място на Интернет. 

Проблемът, който възниква тук е, че гражданите получават информацията 
„сдъвкана“ и пречупена през собствената призма на съответната медия. По този начин 
на т.нар. „четвърта власт“ се гарантира възможността за манипулиране на обществе-
ното съзнание. 

В този ред на мисли не можем да не засегнем и темата за Конституцията. 
Голяма част от нас станаха свидетели на публично изразеното недоволство от сега 
действащия върховен закон. Изгарянето на десетки екземпляри от Конституцията и 
лозунгите за свикване на Велико народно събрание оставят впечатлението за една 
широка обществена ангажираност по въпросите на българската законодателна дей-
ност. На този фон следва да споменем шокиращият резултат от изследването на 
НЦИОМ, според който ¾ от българските граждани не са чели Конституцията на 
Република България, като вероятно истинският дял е още по-висок. 
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Познаването на Конституцията е сред основните фактори, както за формиране, 
така и за изучаване на правното съзнание в обществото. Непознаването и незачитане-
то на действащото законодателство е предпоставка за заместване на официалните за-
кони и норми с неустойчиви индивидуални конструкти. Подобно положение създава 
илюзия в някои от хората, че спорове могат да се разрешават извън съда, например по 
принципа lex in manibus (юмручно право). Масовото непознаване на законите и прав-
ните норми води до незачитането им и в крайна степен – до социалната анархия, на 
която всички сме свидетели. 

Според същото изследване делът на запознатите с основните си граждански 
права е по-висок от този на незапознатите, към която група спадат предимно възраст-
ните, нискообразованите, бедните, жителите на селата и ромите. По-голям е делът на 
българите, които познават своите основни граждански задължения. Подобна статис-
тика сочи, че гражданите се концентрират повече върху задълженията си с цел да 
избегнат конфликт с властите, а пренебрегват възможността да познават и отстояват 
законово регламентираните си права. 

 
3. Отношение и нагласи към Народното събрание, правозащитните  

и правораздавателните институции – съд, прокуратура, полиция 
 

Критиките към Народното събрание винаги са били повече от положителните 
отзиви. Динамиката на публичните оценки за дейността на основния законодателен 
орган от 1990 г. досега показва, че одобрението е било по-високо от неодобрението 
по-скоро по изключение и само в няколко кратки периода – в началото на управлен-
ските мандати на правителствата на Иван Костов, на Симеон Сакскобургготски и на 
Бойко Борисов. В тези периоди се регистрира ръст на обществените очаквания за 
рязко подобряване на качеството на живот, които се дължат предимно на предизбор-
ните кампании на политическите партии, в чиито програми са включени редица неиз-
пълними обещания. Тези свръхочаквания само за няколко месеца прерастват в разоча-
рование и рефлектират върху общите оценки за всички държавни институции. 

Към края на 2012 г. 70 % от българите не одобряват дейността на Парламента. 
Високото обществено недоволство е израз не толкова на преценка по обективни кри-
терии за реално свършена работа, колкото на трайно негативните представи за инсти-
туцията, натрупани от началото на прехода. За отрицателната оценка голяма роля 
играе и публичния образ на депутатите – начинът им на живот, размерът на заплатите, 
разходите за сметка на данъкоплатците. Медиите също имат принос за създаването на 
подобен устойчив стереотип на негативно отношение, тъй като информацията, която 
представят, често не обхваща същинската работа на институцията, а акцентира върху 
подробности от личния живот на народните представители. 

От една страна същинските функции и работата на Парламента остават неясни 
и неразбрани от широката общественост. От друга страна, хората са склонни да вме-
няват на законодателния орган неприсъщи за него функции и да обвиняват народните 
представители за всички обществени и лични неблагополучия. Колкото по-зле живеят 
гражданите, толкова по-ниски оценки дават за работата на Народното събрание. Това 
обаче не променя факта, че като законодателен орган Парламентът е много важен 
компонент за формиране на правното съзнание. Негативният образ на институцията 
допринася за негативно отношение към качеството на законите и тяхното спазване. 

Публичният образ на правозащитните и правораздавателните институции също 
се формира преди всичко на база на информацията за тяхната работа в медиите. 
Твърде малък е делът на хората, имали допирни точки с някоя от трите институции, 
като малко са и гражданите, които изразяват мнение за тяхната работа. В този смисъл 
обществената преценка за трите институции е изградена на базата на медийна инфор-
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мация и на мнения от неформални разговори с близки и познати, но не и на лични 
впечатления. 

Работата на съда и на прокуратурата традиционно се ползва с ниско обществе-
но одобрение. Слабото познаване на спецификата в работата на съда и прокуратурата 
води до това хората да им вменяват неприсъщи за тях функции, което се трансфор-
мира в създаване и проектиране на обществени свръхочаквания към резултатите от 
тяхната дейност. В момента е регистриран дял на одобрение към работата на съда, 
възлизащ на 13 %, като това е най-ниската стойност за последните тринадесет години. 

Прокуратурата е институцията, за работата на която хората обикновено имат 
най-малко лични впечатления. Съответно делът на непознаващите я е най-висок, в 
сравнение с полицията и съда. Въпреки това голяма част от хората дават гласност на 
своето некомпетентно отрицателно мнение. 

Спецификата на работата на съда и на прокуратурата, негативният медиен 
образ на двете институции и редките контакти, които обществото има с тях, трудно 
могат да разчупят създадения през годините лош имидж. 

Полицията е най-одобряваната от трите институции, доколкото нейни предста-
вители присъстват постоянно във всекидневието и хората имат чести контакти с тях. 
Тя е и една от най-често коментираните в медийното пространство български инсти-
туции. От друга страна, хората имат очаквания тази институция да бъде гарант за 
сигурността на тях, техните близки и собствеността им. Не на последно място от го-
дини съществува стереотипът, че полицията залавя престъпниците, а съдът и прокура-
турата не си вършат добре работата и ги пускат. Това крайно и добре наложило се в 
общественото съзнание мнение е до голяма степен от плод на политически изявления 
и медийна пропаганда. Почти незначителен е делът на хората, които са наясно с мате-
риалните и процесуалните измерения на правораздавателната дейност. 

 
4. Обществени нагласи към правото и правните норми на обществото 
 

Българското общество е крайно критично към ефективността на законодател-
ната, правоохранителната и правораздавателната системи у нас. В масовите разбира-
ния законите у нас не се спазват, което мнение е най-разпространено сред хората на 
възраст над 50 години, сред бедните, сред градското население на страната и сред ро-
мите. 

Най-често причините, които се сочат, са: неефективното правораздаване, лип-
сата на бързо законово възмездие, липсата на морал у хората, стремежът за бързо 
забогатяване, масовото непознаване на законите, бедността, безработицата и други. 

Според обществените разбирания един закон е добър, когато бързо и ефектив-
но решава проблемите на хората, разбираем е за голяма част от обществото и отговаря 
на обществените нужди. 

Основните фактори, формиращи респект към законите, според общественото 
мнение са три: 

- моралните добродетели; 
- възпитанието и образованието; 
- страхът от наказание. 
Това показва, че хората не обръщат внимание на важен компонент като 

контрола от страна на гражданското общество. Смята се, че уважението към законите 
в обществото, трябва да се крепи основно на личния морал и възпитанието, както и на 
страха от наказание. Общественото порицание не е авторитетен механизъм според ма-
совите разбирания и не работи добре като регулатор на обществените отношения. 

Според по-голямата част от българите хората у нас са пасивни, когато станат 
свидетели на нарушаване на закона, като преобладаващата реакция е безразличие и 
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апатия. Втората най-често срещана обществена реакция е страх и отчаяние. Много 
малка част смятат, че обществото реагира с възмущение и нетърпимост при наруша-
ване на закона. 

Плашеща е статистиката, че едва половината от българите биха съдействали на 
правосъдието, ако станат очевидци на престъпление. Основни фактори, обуславящи 
обратната реакция са страх от отмъщение и безразличие. Липсата на желание за 
контрол от страна на гражданите създава голяма пропаст в комуникацията им с инсти-
туциите, което от своя страна благоприятства развитието на чувство за ненаказуемост 
и обществена толерантност към извършителите на престъпления. 

Що се отнася до въпроса за наказанията, мнозинството от хората са на мнение, 
че съдебните дела трябва да се разглеждат много внимателно и съвестно, за да не се 
допускат съдебни грешки, които са доведат до осъждане на невинни, като дори допус-
кат риска престъпник да остане ненаказан. 

В началото на декември 2012 г. се регистрира чувствително намаляване на 
обществената толерантност към някой често срещани нарушения. Колкото до някои 
видове престъпления, честите случаи на кражба на имущество и широкото им отразя-
ване в медиите, от една страна, и почти пълната липса на информация за реалния дял 
на разкритите и наказани кражби, оставя в хората усещането, че подобни престъпле-
ния често остават без възмездие. Към групата на „ненаказуемите престъпления“ спо-
ред гражданите спадат и нанасянето на телесна повреда, измамата и обидата. 

Кражбата на интелектуална собственост продължава да не се възприема като 
престъпление, което би довело до гарантирана присъда. Тази тенденция ще се запази 
непроменена, докато в България не се създаде правен прецедент – да има осъдени за 
подобно престъпление. Въпреки че кражбата на интелектуална собственост широко се 
дискутира напоследък в публичното пространство и се предприемат много акции за 
намаляване на подобни случаи, тя все още се възприема по-скоро като нарушение, а 
не като престъпление. В същото време за много хора свалянето от Интернет и раз-
пространяването на различни носители на книги, филми, музика, компютърни програ-
ми и други е ежедневие. Това обяснява и високата обществена толерантност към по-
добен род престъпления. 

Не трябва да се пропуска и въпросът за равния достъп до правосъдие като едно 
от основните права в съвременния свят. Към момента повече от една трета от бълга-
рите смятат, че липсата на финансови средства ограничава възможността им да 
отстояват правата си в съда. Плашещ е фактът, че поради една или друга причина едва 
8 % от българите са потърсили съдебна защита на нарушени техни интереси. 
Юридическите услуги също са трудно достъпни за широката общественост. Съвсем 
скоро трябва да се предложи решение за изход от парадокса „капиталистическа дър-
жава със социалистически доходи“. 

 
5. Обществени нагласи към корупцията 
 

На декларативно ниво българите са негативно настроени към корупцията. 
Много малка част признават готовността си да приемат предложен им подкуп – глав-
но младите, безработните и ромите. Най-големи противници на корупцията са жените, 
хората на възраст над 59 години, високообразованите и заможните. 

Според част от гражданите липсата на пари е главен мотив хората да влизат в 
корупционни схеми. Други сочат като основна причина липсата на морал. Незначите-
лен е делът на хората, които нямат позиция по въпроса, което говори за обществена 
ангажираност по темата. Малка част признават за даден от тях самите подкуп, най-
често в сферата на здравеопазването или за да избегнат полицейска санкция. Според 
данните подкупи най-често искат служителите в администрацията за издаване на раз-
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решително, удостоверение или друг документ. Други твърдят, че са плащали подкуп 
за: данъчна услуга, за разрешаване на жилищен проблем, за митническа, за съдебна 
или за административна услуга. 

Съдебната система, правителството, полицията и международните институции 
са посочвани като имащи най-голям потенциал да ограничат корупцията у нас, като за 
най-малко способни да се справят с проблема са сочени гражданските организации и 
медиите. Това показва едно своеобразно недоверие във възможностите на граждан-
ското общество, неприсъщо за страните от Западна Европа, чийто стандарт на живот 
искаме да се наложи в България. 

 
III. Заключение 
 

Когато говорим за „криза на правното съзнание“ ние не визираме само средно-
статистическия български гражданин, защото липсата на правна култура може да се 
прояви навсякъде.  

В настоящия момент от важно значение е да се демонстрира по-голяма проз-
рачност в дейността на институциите, да се осигурят по-лесен достъп до правосъдие и 
по-голяма яснота в отношенията между народа и властта. Важно е да се насърчава 
повишаването на правната култура на българите чрез различни семинари, лекционни 
курсове и обучения, които да бъдат безплатни и общодостъпни. 

От своя страна обществото трябва да обърне повече внимание на социалната 
функция на обществения отзвук, на гражданското общество, да изгради и развие 
гражданско мислене, защото „никой не може да бъде съдия в своето собствено дело“. 
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Институтът на недействителността на правните сделки е уреден в общата част 

на Закона за задълженията и договорите. Уредбата на частичната недействителност се 
съдържа в чл.26, ал. 4 ЗЗД и в изрични разпоредби на закона. В теорията има застъпе-
ни две становища относно опорочеността на правните сделки водеща до частична не-
действителност. Според проф. Витали Таджер порокът се различава в количествено 
отношение от пълната недействителност и е засегнат фактическия състав, а проф. 
Мария Павлова свързва частичната недействителност със съдържанието на волеизяв-
лението, което определя правните последици на сделката. 

За да може да се приложат правилата на частичната недействителност е необ-
ходимо наличието на две предпоставки – обективна и субективна. Обективната пред-
поставка представлява наличието на правна сделка част от съдържанието, на която да 
бъде засегната от порок. Това не е достатъчно, а е необходимо след отстраняването на 
опорочената част правната сделка да може да произведе действие или  сделката да се 
конвертира в друга с различни правни последици. Втората необходима предпоставка е 
субективна. Тя се съдържа в изявената воля на страните изрично или трябва да може 
да бъде изведена по тълкувателен път. Не е оправдано ако страните не желаят запазва-
нето на правната сделка без недействителните й части да им бъде налагано да търпят 
създаващата им се договорна обвързаност и изпълнението на същата. 

Основанията за частична нищожност не са изрично посочени в закона и може 
да се приеме, че общите основания за нищожност противоречие на закона, заобикаля-
не на закона, накърняване на добрите нрави, договори с невъзможен предмет, липса 
на съгласие, форма и основание могат да намерят приложение и при частичната не-
действителност. Според проф. Павлова при липса на съгласие, основание, предмет, 
недееспособност, сделка сключена в състояние на невменяемост и крайна нужда по-
рокът води до пълна недействителност. 

В чл. 26, ал.4 ЗЗД законодателят използва понятието „нищожност“ и се поставя 
въпросът дали това обхваща и случаите на унищожаемост. След като недействи-
телността е санкция, а нищожността е по-тежката от двата вида (нищожност и унищо-
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жаемост) би следвало те да обхванат и хипотезите на унищожаемост [1]. Частичната 
унищожаемост може да бъде поради грешка, измама, заплашване. 

Частичната недействителност обхваща три групи случаи: когато отделни части 
на договора са заместени по право от императивни правила, когато може да се пред-
положи, че страните биха сключили договора и без недействителните му части и в 
случаите когато  изрично отделни уговорки са посочени от закона за недействителни. 

Заместването по право на отделни части от съдържанието на договорите от 
императивни правила може да се отнася както към същественото съдържание 
(essentialia negotii), така и до несъщественото съдържание (naturalia negotii). Във връз-
ка с договорната автономия на гражданскоправните субекти прогласена в чл.9 ЗЗД и 
чл.20 на същия относно тълкуването на сделките, а именно да се търси общата воля на 
страните и отделните клаузи да се тълкуват в смисъла, произтичащ от целия договор 
намирам, че трябва да се преценява във всеки конкретен случай, тъй като страните е 
възможно да предпочетат недействителността на целия договор. Заместване по право 
ще имаме в случаите на сключен договор за наем за срок от 5 години от лице, което 
има право да извършва действия на обикновено управление по силата на чл.229, ал.3 
договорът ще се счита сключен за срок от 3 години. Българският законодател е пред-
почел в подобни хипотези частичната пред пълната недействителност, което в опреде-
лена степен стеснява принципа на договорната свобода.  

Правните сделки са средство за задоволяване интересите на участниците в 
гражданския оборот. Именно чрез тях те осъществяват целите, които преследват, пот-
ребностите, които желаят да задоволят. По този начин те съдействат и осъществяват 
разместването на имуществените блага в обществото. Разбира се това трябва да се 
осъществява в рамките на закона, да не противоречи както на обществените интереси, 
така и да не се засягат права или законни интереси на други правни субекти. Частно-
правната сфера е най-либерална и в по-голямата си част, особено след промените в 
икономическата сфера на държавата и обществото, уредбата се характеризира със 
своя диспозитивен характер. Най-същественият момент в областта на частното право 
е възможността страните свободно да се обвързват чрез правни сделки, да определят 
тяхното съдържание и правните им последици. В изключителната динамика на граж-
данскоправния живот и развиващата се икономика с големи темпове се наблюдава 
сключването на сделки между ФЛ, ФЛ- търговци, ЮЛ, участието на чуждестранни 
ФЛ и ЮЛ в гражданския и търговския обмен с големи икономически интереси, 
свързани с дългосрочни инвестиции, които се нуждаят от подкрепа и гарантирана от 
закона защита. 

С оглед на гореизложеното считам, че заместването по право на недействител-
ни уговорки в много случаи може да не бъде предпочетено от  страните, а трябва да 
имат възможността сами да преценят дали биха желали да бъдат обвързани след 
заместването на договорните клаузи. 

Втората група случаи на частична недействителност е когато може да се пред-
положи, че сделката би била сключена и без недействителните й части. В тази хипоте-
за липсва заместване от повелителни правни норми и трябва да се прецени дали неза-
сегнатите части могат да се подведат под фактическия състав на друга правна сделка 
(конверсия, превръщане)  и дали страните биха сключили правната сделка и без 
недействителните й клаузи. Конверсията не настъпва по право. За да може определена 
недействителна сделка да се конвертира на първо място тя трябва да съдържа същест-
вени елементи на друга правна сделка и на второ място страните трябва да желаят 

                                                            

1 Проф. Витали Таджер, проф. Мария Павлова, проф. Иван Русчев, Георги Стефанов. 
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това. Конверсията не е изрично уредена в нашето законодателство, но тя се възприема 
както от доктрината, така и от съдебната практика. Като пример може да се посочи 
сключването на договор за покупко-продажба на недвижим имот  извършена писмено 
без спазването на изискващата се форма за действителност при сделки с вещни права 
да бъдат във формата на  нотариален акт. Тези сделки могат да се конвертират в пред-
варителни договори ( чл.19 ЗЗД). 

Третата категория случаи на частична недействителност е когато закона изрич-
но обявява определени уговорки за недействителни. В областта на облигационното 
право това са: уговорка, с която предварително се изключва или ограничава отговор-
ността на длъжника при умисъл или груба небрежност  (чл.94, ЗЗД); клаузи, с които 
се скъсяват или удължават законоустановените давностни срокове (чл.113, ЗЗД); 
клауза, с която се уговаря, че при неизпълнение на длъжника заложният или ипоте-
карният кредитор ще стане собственик на вещта е нищожна (чл.152, ЗЗД); отговор-
ността на продавача при съдебно отстранение или т.нар. „евикция” (чл.192, ал. 2 ЗЗД); 
освобождаване от отговорност на продавача при вещ с недостатъци (чл.193, ал.3, 
ЗЗД); съглашение, с което се уговаря платените вноски да останат за продавача като 
обезщетение (чл.206, ал.3 (ЗЗД); предварителният отказ от иск за отмяна на дарението 
(чл.227, ал.4 ЗЗД); т.нар. „лъвска клаза” уговорка за изключване на някои от съдруж-
ниците  от участие в загубите или печалбите (чл.361, ал.2 ЗЗД). 

В областта на наследственото право не може да се прави общо завещателно 
разпореждане под отлагателен срок (чл.17 ЗН) 

При потребителските договори : нищожна е уговорка, с която се изключва или 
ограничава отговорността на продавача при несъответствие на стоката с договора, 
както и предварителна уговорка, че купувачът знае за несъответствието на стоката и 
това не е включено в договора (чл.111 от Закона за защита на потребителите); 
нищожна е всяка клауза в договор, с която се изключва или ограничава отговорността 
на производителя към увреденото лице от дефектна стока (чл.139 ЗЗП); неравноправ-
ните клаузи са нищожни, освен ако са уговорени индивидуално (чл.146, ал.1 ЗЗП). 

Договори с включени в тях арбитражни клаузи и арбитражни споразумения. 
Арбитражното споразумение е договор, с който страните възлагат на арбитраж всички 
или някои от споровете, които могат да възникнат или вече са възникнали между тях 
относно договорно или извъндоговорно имуществено правоотношение. Като вид до-
говор (процесуален) следва да отговаря на общите изисквания за действителността на 
договорите. Съгласно чл.19 от Закона за международния търговски арбитраж включе-
ната арбитражна клауза в материалноправния договор е независима от другите негови 
уговорки . Нищожността на договора не означава сама по себе си недействителност и 
на съдържащото се в него арбитражно споразумение. Възможна е хипотеза и на час-
тична недействителност на арбитражно споразумение или на арбитражна клауза. В 
определение № 294 от 19.04.2012 на Върховния касационен съд по ч.т.д.  
№ 133/2012г., II т.о., ТК е посочено, че  уговорка, която лишава предварително една 
от страните по договора да сезира арбитражния съд, арбитражното споразумение е не-
действително, но тази частична недействителност  не влече недействителност на ця-
лото арбитражно споразумение.  

В разгледаните случаи не е необходимо да се търси общата воля на страните, а 
законът изрично обявява определени уговорки за нищожни. 

Във връзка с частичната недействителност интерес представлява под действие-
то на кои правила ще бъдат поставени правните сделки при последващо изменение на 
гражданскоправните норми, т.е. какво е действието на новоприетите правни норми 
към заварените правоотношения и  юридически факти. Такъв въпрос в практиката 
възниква при сключен договор за наем между търговци преди допълнението на 
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чл.229, ал.1 ЗЗД. Преди допълнението на посочената разпоредба законът е определял 
максимална граница на срока от 10 години, който след допълнението от 2007 год., 
ДВ., бр. 92 ограничава приложното поле относно търговските сделки като не пред-
вижда максимален срок. 

Ако търговци са сключили договор за наем през 2002 год. за срок от 15 години 
кой режим следва са се приложи? Този по време на сключване на договора или 
последващия облекчен режим? Трябва ли да се приложат правилата на института на 
частичната недействителност или може да се приеме, че висящите правоотношения 
ще бъдат уредени от новия закон и сключените сделки ще попаднат под действието на 
по-либералния подход на законодателя? 

Общоприетият принцип е действието на материалните гражданскоправни нор-
ми е напред във времето – ex nunc. Гражданският закон няма обратно действие. 
Принципът е, че обратно действие се придава чрез изрична разпоредба. Новоприети 
правни норми не могат да засягат права придобити при действието на отменена прав-
на норма. Докато в това отношение в теорията има единодушие това съвсем не е така 
когато се изяснява термина „обратно действие“ или „ретроактивност“, „незабавно 
действие“ и обхвата на понятието „придобити права“. В правната доктрина съществу-
ват теории, които поставят различни граници относно обхвата на действие на граж-
данскоправните норми като придобити права и правни очаквания, придобити права и 
правни интереси, теория за несвършения факт в Германия и т.н. Савини разграничава 
законите на такива, които уреждат придобиването на права и такива, които уреждат 
съществуването на правата и начинът на съществуване на същите. Според същия ав-
тор обратно действие може да има при втората категория закони. 

Според проф. Таджер правните сделки се уреждат от нормите, които са дейст-
вали при тяхното сключване. Проф. Таджер представя и няколко хипотези в зависи-
мост от това дали новоприетите правни норми имат императивен или диспозитивен 
характер2. Общият принцип е, че правата и задълженията се определят от правните 
норми по време на сключване на сделката, но ако последващият закон е императивен 
правата и задълженията се определят от императивната правна норма.  

 Ако по време на сключване на сделката е действала диспозитивна правна 
норма и е приета нова също от диспозитивен характер, но с различно съдържание пра-
вата и задълженията се определят от отменената норма. Ако при сключване на сдел-
ката тя е била регламентирана от императивна правна норма, а новоприетата е диспо-
зитивна и с различно съдържание, остава да се прилага отменената императивна 
норма. 

В правната литература съществуват и разногласия относно съдържанието на 
понятието „обратно действие“ и „незабавно действие“. В „Обща теория на правото“ 
Бержел представя съвременна теория разглеждана от Пол Рубие относно незабавното 
действие на правните норми. Според тази съвременна теория новият закон обхваща 
незабавно възникналите юридически ситуации, но не може да измени последиците, 
които тези ситуации са създали. Според проф. Витали Таджер не е налице обратно 
действие ако новоприетият закон уреди по нов начин правоотношения възникнали 
преди влизането му в сила. В този случай правата и задълженията се запазват, но се 
ползват от защитата на новия закон. Това той определя като действие на закона за в 
бъдеще, т.е. „незабавно действие“, а не обратно действие. 

Действието на гражданскоправните норми спрямо заварени правоотношения и 
осъществили се юридически факти не поставя затруднение когато в закона е дадено 

                                                            

2 Проф. Таджер, Гражданско право на НРБ, Обща част, Дял I, София 1972 год., стр. 101 
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изрично указание за приложението на новоприетите норми. Въпросът се поставя 
когато не е дадено изрично указание. 

 В правната литература, въпреки разногласията относно съдържанието на поня-
тието „придобити права“ се възприема, че и при мълчалива отмяна трябва  приложе-
ние да намери  духа на закона, а не буквата на закона и да се търси волята на законо-
дателя, каква е била целта на новоприетия закон. Принципът е, че законодателят при 
приемане, изменение, допълнение или отмяна на нормативни актове се ръководи от 
промяната в обществените и  икономически отношения и се ръководи от социалната 
справедливост и целесъобразност. 

Във връзка с горепоставения въпрос относно срока на договора за наем при 
търговските сделки ще изложа своята теза и аргументи в нейна подкрепа. Ограниче-
нието, което е съществувало до изменението през 2007 год. се отнася до срока. 
Срокът е модалитет и той не е форма за действителност на договора за наем. В 
правната доктрина са застъпени становища, че срокът е елемент от същественото 
съдържание на сделката, но е възможно да бъдат сключвани договори за наем  и без 
срок.  

Второто принципно положение е, че с новоприета норма не могат да се засягат 
придобити права. Според мен предвиденото законово ограничение по отношение на 
срока трудно може да се определи като придобито право, като право характерно за 
самия договор за наем. Пред такава хипотеза бихме били изправени ако законодателят 
приеме нова правна норма, с която се забранява пренаемането на вещта. В този слу-
чай ако е налице сключен договор за наем с възможността наемателя да пренаема 
вещта ще е налице придобито право, което не би трябвало по силата на общите прав-
ни принципи да се засяга с нова правна норма и сделката би следвало да остане под 
действието на отменената норма. 

В тази връзка трябва да се има предвид и чл. 14 ЗНА, в който е установено, че 
обратно действие на нормативен акт може да се даде само по изключение и с изрична 
разпоредба. В чл.14, ал.3 ЗНА е посочено, че не може да се придава обратна сила на 
разпоредби, които съдържат санкции по-тежки от отменените. Това правило не се от-
нася само до наказателните санкции. Този принцип е приложим и в областта на граж-
данското право, административното право.  Ако новоприетите санкции са по-леки от 
отменените, заинтересуваните лица могат да се ползват от тях по силата на общите 
правни принципи, дори законодателят да не е предвидил изрично, че на новоприетите 
норми се придава обратно действие, както изисква чл.14, ал.1 ЗНА[3]. А недействител-
ността на сделките не е нищо друго освен санкция. Следователно при изменение на 
нормативен акт би трябвало да се приложи по-леката санкция отнасяща се до недейст-
вителността на правните сделки. 

В разглеждания въпрос не може да се приеме, че сделката е санирана от ново-
приетата норма, тъй като нищожна сделка не може да се санира, но е налице висящи 
правоотношения, които следва да се преуредят от новоприетата гражданскоправна 
норма. 

В своя труд „Нормативните актове източник на частното право” проф. Иван 
Русчев застъпва становището, че ако в новоприетият нормативен акт не е предвидено 
нищо, то той ще действа върху висящи правоотношения и осъществили се юриди-
чески факти, но не са завършени при действието на отменения акт. 

В подкрепа на изложената теза е и решение № 399 от 25.05.1994 год. по гр.д.  
№ 1284/1993 г., II г.о. на Върховния съд. Посоченото решение на ВС се отнася до 

                                                            

3 Проф. Р. Ташев, Обща теория на правото, София 2010 год., стр. 166 
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отмяната на чл.34, ал. 3 ЗЗД и изменението на чл.34, ал.1 на същия. Цитираната 
разпоредба (отм.) гласи, че даденото по нищожна сделка като противоречаща на 
закона се присъжда в полза държавата. ВС е приел, че така постановените решения на 
районния и окръжен съд са незаконосъобразни. Нещо повече се казва в решението:  
„Без значение е, че прокуратурата е предявила иска по чл.34, ал. 3 ЗЗД – за отнемане 
на имота, предмет на нищожна сделка в полза на държавата, преди влизането в сила 
на Закона за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, щом 
като решението по така предявения иск съдът е постановил след радикалните проме-
ни на чл.34 ЗЗД”.  

При направеното изследване трябва да се отбележи, че в ЗИДЗЗД, ДВ, бр.12, 
1993 год. не е изрично посочено обратно действие на закона. Именно в този случай 
може да се говори за придобито право на държавата да й бъде присъдено даденото по 
нищожна сделка противоречаща на закона. Върховния съд в постановеното решение 
се е ръководел от общите правни принципи и е възприел, че приложение трябва да на-
мери новия закон като по-справедлив и отговарящ на обществените отношения. 

 
Изводите, които могат да се направят от изследвания въпрос е, че институтът 

на частичната недействителност и разногласията, които съществуват в доктрината не 
са само чисто теоретични, но те изправят правоприложителя пред редица въпроси и 
трудности. Правотворчеството е винаги предшествано от развитието на обществените 
отношения и неговата цел и задачи е именно да обслужва адекватно гражданско-
правния оборот и многобройните сключвани ежедневно правни сделки от правните 
субекти. Правото не е законът и не се ограничава до познаването буквата на закона, а 
да се владее неговия дух и сила. 

 
 

Литература: 
 

1. Павлова, М. Гражданско право. Обща част, 2002 год. 
2. Ташев, Р. Обща теория на правото, 2010 год. 
3. Ташев, Р. Теория на тълкуването, 2007 год. 
4. Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял I, 1972 год. 
5. Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право, 1994 год. 
6. Голева, П. Облигационно право, 2012 год. 
7. Русчев, Ив. Нормативните актове – източник на частното право, 2008 год. 
8. Фаденхехт, Йосиф, Българско гражданско право. Обща част, 1929 год. 
9. Стефанов, Г. Гражданско право. Обща част, 1995 год. 
10. Василев, Л. Гражданско право на НРБ. Обща част, 1956 год. 

 
 

Научен консултант:  
д-р Мария Кьосева 

 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 211

 
КОНСТИТУЦИОНОСЪОБРАЗНОСТ НА НОВИТЕ ПРАВИЛА  
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CONSTITUTIONALITY OF THE NEW RULES FOR COLLECTION 

OF TAXES AND INSURANCES 
 

Hristo Angelov Angelov 
 
 

Abstract: The amendment of the article 169 of the Tax and social insurance procedure code, 
which take effect on 1st of January 2013, set out new rules for collection of taxes and 
insurances. The constitutionality of these new rules is object of Constitutional court case. 
The first clause of the article 52 of the Constitution of the Republic of Bulgaria provides that 
citizens shall have the right to social security and social assistance. 
 
Key words: constitutionality, taxes, insurances, collection, tax and insurance procedure 
code 
 
 

Настоящата статия е посветена на т. нар. единна сметка за публични задълже-
ния, въведена с § 44, т. 3 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за 
изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за данъка върху добавената стойност 
(ЗДДС), обнародван в  ДВ, бр. 94 от 2012 г. С цитирания параграф са направени про-
мени в чл. 169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Терминът 
„единна сметка” не е особено точен и оставя впечатление за счетоводен въпрос – една 
сметка със съответните шифри за данъци и осигурителни вноски. Същината на промя-
ната е друга. На практика по отношение на публичните задължения, установявани от 
Националната агенция по приходите (НАП), се въвежда режим, който напомня за 
прихващането на изпълнение в гражданското право – чл. 76 Закона за задълженията и 
договорите (ЗЗД).  

Затова и в статията се говори за прихващане на изпълнение на публични задъл-
жения (данъци и осигурителни вноски), а не за добилия гражданственост и съответно 
неточност термин „единна сметка”. С параграф 44, т. 3 от ПЗР ЗИД на ЗДДС са напра-
вени изменения и допълнения на ал. 4 на чл. 169 ДОПК, чиято нова редакция е: 

Когато длъжникът има няколко публични задължения, установявани от Наци-
оналната агенция за приходите, които не е в състояние да погаси едновременно до 
започване на принудителното им събиране, погасява се задължението, на което срокът 
за плащане изтича най-рано, освен ако в закон не е предвидено друго. Ако срокът за 
плащане на две или повече публични задължения изтича на една и съща дата, те се 
погасяват съразмерно. 

Във връзка с тези промени има постъпило искане от 49 народни представители 
от 41-ото Народно събрание по реда на чл. 149, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 150, ал. 1 от 
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Конституцията на Република България за обявяване на противоконституционност на  
§ 44, т. 3 и т. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС (обн., ДВ, бр. 94 от 2012 г). 

На първо място, следва да се направи сравнение между близки правни фигури.  
Прихващането на изпълнение по чл. 76 от ЗЗД е институт на гражданското право. Но 
идеята, залегнала в този текст, се доближава до смисъла, вложен в чл. 169 ДОПК.  

Чл. 76 ЗЗД гласи: този, който има към едно и също лице няколко еднородни 
задължения, ако изпълнението не е достатъчно да погаси всичките, може да заяви кое 
от тях погасява. Ако не е заявил това, погасява се най-обременителното за него задъл-
жение. При няколко еднакво обременителни задължения, погасява се най-старото, а 
ако всички са възникнали едновременно, те се погасяват съразмерно. Правото на 
длъжника да посочи кое свое задължение погасява е преобразуващо право, което се 
упражнява посредством едностранно изявление, като насрещно приемане от кредито-
ра не е необходимо.[1] 

Аналогично е правилото, съдържащо се в ал. 3 на чл. 169 ДОПК: при наличие 
на няколко публични вземания, които длъжникът не е в състояние да погаси едновре-
менно до започване на принудителното им събиране, той може да заяви кое от тях по-
гасява пред съответния компетентен орган. Ако не е заявил това, те се погасяват 
съразмерно. 

Публични са вземанията, посочени в ал. 2 на чл. 162 ДОПК. Това са държав-
ните и общински вземания за данъци, включително акцизи и митни сборове; задължи-
телни осигурителни вноски; държавни и общински такси, установени по основание и 
размер със закон; паричната равностойност на вещи, отнети в полза на държавата, 
глоби и имуществени санкции; вземания, свързани с фондовете на Европейския съюз 
и други. Съществува възможност с едностранно волеизявление длъжникът по няколко 
публични вземания да посочи кое от тях погасява. Налице е симетрия между тексто-
вете на двата закона, предизвикана от общия ratio legis. 

В следващата ал. 4 обаче липсва възможността за избор при определена катего-
рия публични задължения – тези, установявани от НАП: когато длъжникът има някол-
ко публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, които 
не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събира-
не, погасява се задължението, на което срокът за плащане изтича най-рано, освен ако 
в закон не е предвидено друго. Ако срокът за плащане на две или повече публични 
задължения изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно.  

От НАП се установяват задълженията за данъци, с изключение на местните да-
нъци, при които компетентна е данъчната администрация към съответната община, 
както и акцизите и митните сборове, събирани от Агенция Митници. Установявани от 
НАП са и задължителните осигурителни вноски – по държавното обществено осигу-
ряване и по допълнителното задължително пенсионно осигуряване – чл. 3, ал.2, т. 2 от 
Закона за Национална агенция за приходите. За тази група публични задължения сро-
кът за плащане измества волята на длъжника относно това кое от своите задължения 
погасява. Ако този предвиден в закона ред за погасяване се отнасяше само до данъч-
ните задължения, установявани от НАП, проблем нямаше да съществува. Допуска се 
обаче смесване на данъчни задължения със задължения за осигурителни вноски.  

В това се състои и противоконституционността на чл. 169, ал. 4 ДОПК. Общото 
между данъците и осигурителните вноски е характерът им на публични вземания и 
редът за тяхното събиране, установен в ДОПК.  

                                                            

1 Калайджиев, А., Облигационно право – обща част, С., стр. 292 
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За разлика от данъците, които са плащания, постъпващи в държавния или об-
щинския бюджет и служат за покриване на разходи от всякакъв вид (за образование, 
отбрана, здравеопазване, култура), осигурителните вноски имат строго целево пред-
назначение – попълване на фондовете на общественото осигуряване, което представ-
лява система за материално осигуряване на определени в закона лица – осигурените 
лица, при наличието на определени в закона причини – настъпили осигурителни 
рискове, които не им позволяват да заработват средства за своята издръжка. Затова те 
се превеждат не в републиканския или общинския бюджет, а по осигурителните 
фондове[2]. Друга съществена разлика между данъците и осигурителните вноски се 
състои в това кой е задълженият за плащането субект – осигурителната вноска се раз-
пределя между осигурителя и осигуреното лице. Осигурителната вноска се дължи 
само върху доходи от лична трудова дейност, но не и върху други доходи.[3] 

В контекста на промяната е възможна ситуация, в която осигурителят превежда 
дадена сума по „единната сметка” с цел да плати дължимите осигурителни вноски, но 
поради наличието на данъчно задължение, чийто срок за плащане е изтекъл по-рано, 
сумата погасява именно това публично задължение. Средствата отиват не във фондо-
вете на държавното обществено осигуряване, а в държавния бюджет. Използват се не 
за разходи по общественото осигуряване. Вярно е, че е допустимо по фондовете на 
общественото осигуряване да бъдат превеждани средства от бюджета, но е недопусти-
ма обратната ситуация – парични потоци от осигурителни вноски да не отиват във 
фондовете на общественото осигуряване. Нещо повече – частта от осигурителната 
вноска за сметка на осигуреното лице отива за покриване на данъчно задължение на 
неговия осигурител.  

Аргументи в подкрепа на тезата за противоконституционност на промените 
можем да открием в мотивите на решение на Конституционния съд № 8 от 2012 по 
к.д. № 6 от 2011. В решението се обявява противоконституционността на текст от 
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, чрез който се прех-
върлят средства от касата към Министерство на здравеопазването за покриване на 
дейности, финансирани по принцип от държавния бюджет. В мотивите към това ре-
шение Конституционният съд се позовава и на досегашна своя практика. В тях съдът 
изтъква разликата между бюджетни средства и средства с целево предназначение. 
Различен е и техният правен режим – от гледна точка на събиране и разходване.                                   

В мотивите към решението се казва още, че „върху осигурителните вноски се 
изгражда и задължителното здравно осигуряване, без които то е немислимо. Те са ос-
новният приход в неговия бюджет. Осигурителните вноски се правят в публични фон-
дове, каквито са тези на здравното осигуряване. Между тях и данъчните задължения 
има много общи черти и множество различия. И едните, и другите обаче са обявени за 
публични вземания (чл. 162, ал. 2, т. 1 ДОПК). И това е направено, за да се осигури 
тяхното събиране, а не да се приравнят по правната си природа.”[4] 

В становището на Конфедерацията на независимите синдикати в България 
(КНСБ) по повод конституционното дело, приключило с гореспоменатото решение, се 
акцентира, че средствата от осигурителни вноски са от точно определени източници и 
се използват за определени плащания – осигурителни престации. Здравното осигуря-
ване не се отнася за медицинските услуги на здравно неосигурени лица, както се 
случва при част от дейностите, заплащани от Министерството на здравеопазването. 

                                                            

2 Средкова, К. Осигурително право, С. 2012, стр. 262. 
3 Пак там. 
4 Вж. решение № 8 от 4 юли 2012 г. по конституционно дело № 16 от 2011. 
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Недопустимо е отнемането от бюджета на НЗОК на средства, които са с целево пред-
назначение за здравноосигурени лица.  

По нататък в решението се акцентира, че „формите, които се използват за 
натрупване на финансови средства, се определят от икономическите категории и от 
обективните закономерности в развитието на икономиката. Специално място при тях 
заемат фондовете, които са форма за натрупване на средства в системата на 
финансите и обособяването на тези средства с оглед на определена цел. Същността 
на фонда може да се определи като свързване на дадена категория източници на 
финансови средства с дадено направление за тяхното разходване.”[5] Важно е да се 
подчертае, че приходите, които се свързват с него, са ресурси само на фонда и за 
други цели те не могат да се отклоняват. 

Изтъкнати са и особеностите на фондовата организация на средства: създаване 
с определена цел; строго целево насочване на финансовите средства, имащи трайно 
определено предназначение; относителна самостоятелност на фонда.   

Вносителите на искането за обявяване на противоконституционност на ал. 4 на 
чл. 169 ДОПК използват същите мотиви: „с въведените по силата на посочените текс-
тове изменения в ДОПК се нарушава основополагащият и конституционно закрепен 
принцип на финансиране на осигурителната система в България, а именно, че тя се 
финансира от определени в закона осигурителни вноски, имащи целево предназначе-
ние. Този принцип е възприет, за да се реализират две от основните права на гражда-
ните, предвидени в чл. 51 и чл. 52 от Конституцията на Република България, а 
именно правото на обществено и правото на здравно осигуряване.”[6] 

До момента на отмяната на ал. 1 от чл. 179 от ДОПК (отм. с § 44, т. 5 на ЗИД на 
ЗДДС), финансирането на социалните системи  е така организирано, че всяка от тях 
има специализирана подсметка, по която да постъпват съответните вноски. С отмяна-
та на ал. 1 от чл. 179 от ДОПК тези специализирани подсметки са премахнати. Така 
спрямо паричните средства, постъпващи в сметката, липсва яснота за какво задълже-
ние са платени. На този въпрос ще се отговори след прилагането на правилата на ал. 4 
на чл. 169 ДОПК. 

И преди законовата промяна сметката е една, но с отделни подсметки. Затова и 
наименованието „единна сметка” не успява да отрази същността на новия способ за 
събиране на публичните задължения, установявани от НАП. И при липсата на под-
сметки, и при използването им, сметката е една, но в резултат на премахването им 
съществува възможност за смесване на данъчни задължения и задължения за вноски, 
предназначени за попълване на фондовете на общественото осигуряване. Общият 
режим за събирането на публичните задължения, установявани от НАП, е оправдан с 
оглед ефективност, но пълното отъждествяване на данъчни задължения със задълже-
ния за осигурителни вноски е недопустимо.  

С новата редакция на чл. 169, ал. 4 от ДОПК „се въвежда автоматичен ред на 
погасяване на всички видове задължения (както данъци, така и осигурителни вноски) 
по реда на тяхното възникване, с което се отнема правото на данъчно задължените ли-
ца да определят сами кое свое публично задължение да покриват, ако нямат доста-

                                                            

5 Пак там. 
6 Вж. искане от за обявяване на противоконституционност на § 44, т. 3 и т. 5 от ПЗР на ЗИД на 
ЗДДС (обн., ДВ, бр. 94 от 2012 г.), достъпно на 
http://www.constcourt.bg/Pages/Document/WithoutFrame.aspx?ID=1657. 
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тъчно парични средства, за да покрият всички свои публични задължения към 
определен момент.”[7] 

 Досегашният ред предвиждаше погасяването само на данъци да се извършва 
по реда на възникването им, съгласно старата редакция на ал. 4 от чл. 169 от ДОПК. С 
промените в цитираните текстове от ДОПК, същият режим ще се прилага и по отно-
шение на осигурителни вноски.  

„По този начин се смесват на едно място плащания на задължения от различен 
порядък - и данъци, и осигурителни вноски, в резултат на което става допустимо за 
лицата, които нямат парични средства да покрият всички свои публични задължения, 
включително за минал период от време, държавата автоматично да покрива стари тех-
ни публични задължения, включително за данъци, с парични средства, предназначени 
за покриване на настоящите им задължения за социални и здравноосигурителни 
вноски.”[8] 

Цитирането по-горе решение № 8 от 2012 на КС година обявява за противо-
конституционен трансфера на средства от бюджета на НЗОК към Министерството на 
здравеопазването. Щом на преамбюла и на чл. 52 от Конституцията на Република 
България противоречи пренасочването на целевите средства от вноски към държавния 
бюджет, то и разпоредби, които в един по-ранен момент „отнемат” средствата, преди 
още да са постъпили във фондовете, следва да бъдат обявени за противоконсти-
туционни. Защото ако в решение № 8 на КС от 2012 става дума за трансфер на вече 
постъпили във фонд средства, в случая те се отклоняват още на „входа”, като се на-
сочват за покриване на данъчни задължения с по-ранен падеж. 

Противоконституционността на новите правила за събиране на данъци и осигу-
рителни вноски се състои в противоречие на чл. 51 от КРБ, съгласно който гражда-
ните имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане. Освен това про-
мените не съответстват на духа на Конституцията, в чиито преамбюл се казва, че 
Република България е демократична, правова и социална държава.  

Ако режимът на погасяване на публични задължения съобразно техния падеж 
се прилага само по отношение на задължения за данъци, въпросът за противоконсти-
туционност няма да стои. Затова и с оглед на бъдещия закон е разумно да се промени 
редакцията на ал. 4 на чл. 169 ДОПК – не всички публични задължения, установявани 
от НАП, а само задълженията за данъци, установявани от НАП, да се събират по посо-
чения ред.  

Смущение буди и § 46 от ЗИД на ЗДДС (обн., ДВ, бр. 94 от 2012 г.), съгласно 
който „за неплатените публични задължения, срокът за плащане на които е изтекъл 
преди 1 януари 2008 г., чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
се прилага след 1 януари 2014 г.” 

Става дума за погасени по давност неплатени публични задължения. 
Изискването за изтекъл срок на плащане преди 1 януари 2008 година кореспондира с 
чл. 171, ал. 1 ДОПК: публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен 
давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е 
следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-
кратък срок. 

Става дума за т. нар. новогодишна давност. „Тази система, прилагана като 
принцип в германското право, се състои в следното: краят на срока не е в съответ-
ния ден от изтичането му, а в края на годината, в рамките на който изтича. 

                                                            

7 Пак там. 
8 Пак там. 
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[…]Целта на това разрешение е да премахне окончателно неяснотата относно 
началото на давностния срок […]. Така се облекчава доказването – трябва да се 
докаже не, че събитието е настъпило в точен ден, а че е настъпило в течение на 
годишен период от време.”[9] 

В срок до края на 2013 следва да се подаде заявление до съответната ТД на 
НАП, с което да направи волеизявление за погасяване на задължението по давност. За 
давността не се следи служебно – длъжникът, за когото е изтекла погасителната дав-
ност следва да направи волеизявление за това. [10]  

Затова е нужно лицето, спрямо което е изтекла новогодишната давност, да по-
даде заявление за този факт до края на 2013 година. В противен случай и за публич-
ните задълженията, погасени по давност, ще започне да се прилага правилото на ал. 4 
на чл. 169 ДОПК.  

По този начин лицата с погасени по давност задължения ще бъдат лишени от 
възможността да направят волеизявление за настъпването на този факт. Възможна е 
следната ситуация – лице, пропуснало срока за уведомяване на ТД на НАП за изтекла 
погасителна давност, плаща свое „ново” задължение, като се оказва, че по правилата 
на чл. 169, ал. 4 ДОПК то е „покрило” своето „старо”, погасено по давност задълже-
ние. Тъй като плащането на погасено по давност задължение не е плащане на недъл-
жимо, това лице не може да възрази, че задължението му е погасено по давност. 
Поставеното от законодателя ограничение на възможността за позоваване на изтекла 
погасителна давност противоречи на принципа на правовата държава. 

Новите правила за събиране на данъци и осигурителни вноски, макар и приети 
с цел улесняване на задължените лица и рационализиране на процеса по събиране на 
публични задължения, влизат в противоречие с тестове на Конституцията. Фискални-
те съображения не могат да оправдаят смесването и абсолютно еднаквото третиране 
на задължения за данъци от една страна и задължения за осигуровки, от друга. Липса-
та на възможност за лицата по всяко време да се позоват на изтекла в тяхна полза по-
гасителна давност също трудно кореспондира с принципа на правовата държава. Със 
съответните законодателни промени е възможно законовите текстове да се приведат в 
унисон с Конституцията, като същевременно се държи сметка за публичните задълже-
ния, спрямо които вече е приложен новият режим за събиране.  

 
 

Литература: 
 

1. Калайджиев, А. Облигационно право – обща част, С. 2010. 
2. Средкова, К. Осигурително право, С. 2012.  
3. Павлова, М. Гражданско право – обща част, С. 2002. 
4. Таков, К. Неизяснени или неразгледани въпроси във връзка с давността. 

 
 

Научен консултант: 
гл. ас. Гергана Бориславова Кирилова 

                                                            

9 Таков, К. Неизяснени или неразгледани въпроси във връзка с давността. 
10 Павлова, М. Гражданско право – обща част, с. 638 и сл. 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 217

 
ПРАВНА СЪЩНОСТ НА АКТОВЕТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ  

НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 

Биляна Славянова Николова  
Бургаски свободен у ниверситет 

 
LEGAL NATURE OF THE ACTS OF THE ESTABLISHMENT  

OF TAX LIABILITY 
 

Bilyana Slavyanova Nikolova 
Burgas Free University 

 

 
Abstract: In the area of tax law are being issued various acts by which authorized by law 
authorities of specialized financial administration determine the tax liabilities of 
individuals. Tax liability does not arise based on an authoritative statement of the competent 
authority, materialized in an act issued by him, but under the law. 

 
Keywords: tax law, act establishing a tax liability, legal nature, Individual administrative 
act, statutory 

 
 

В областта на данъчното право се издават различни видове актове, чрез които 
оправомощените по силата на закона органи на специализираната финансова 
администрация ( НАП, дирекции или отдели „Местни данъци и такси” към общините) 
определят данъчните задължения на лицата1. Така например, освен по-широко извест-
ните на обществеността ревизионни актове, тези органи издават още и актове за уста-
новяване на задължения по реда на чл.106 и чл.107 от ДОПК2.  Всички тези актове 
макар и издавани от различни административни органи и по различен процесуален 
ред притежават общи черти от гледна точка на своята правна същност, поради което 
по нататък ще ги наричаме със събирателното име актове за установяване на данъчни 
задължения (АУДЗ).  

В правната доктрина отдавна е прието, че АУДЗ по своята правна същност са 
индивидуални административни актове (ИАА) по смисъла на чл.21 от Администра-

                                                            

1 Съгл. чл.4, ал.1 от ЗМДТ „установяването, обезпечаването и събирането на местните 
данъци се извършва от служители на общинската администрация по реда на ДОПК” 
2 В този случай съгласно ДОПК са възможни две хипотези. Първата хипотеза е приложима 
когато лицето е подало данъчна декларация, с която само определя данъчната си основа и 
размера на дължимия от него данък (Напр.: декларации за данък върху дохода по реда на 
ЗДДФЛ). В този случай, административният орган служебно може да издаде акт за 
установяване на задължение, когато открие несъответствия, които засягат данъчната основа или 
размера на задължението. Втората възможност за издаване на такъв акт е когато лицата подават 
декларации, с които декларират пред компетентните органи факти и обстоятелства, които са от 
значение за определяне на размера на данъка. По общо правило съгласно чл.107, ал.3 от ДОПК 
размера на данъка се съобщава на лицето, но при поискване от негова страна, органът по 
приходите е задължен да издаде акт за установяване на задължението в 30-дневен срок от дата, 
на която лицето е отправило искането.  
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тивнопроцесуалния кодекс (АПК)3.  От правната характеристика на ИАА, съответно 
АУДЗ следва, че и двата вида актове са израз на властническото волеизявление на 
компетентен за това държавен орган, издадени въз основа и в изпълнение на закона. 
Представляват израз на изпълнително-разпоредителната дейност на държавата и със 
своето издаване едностранно предизвикват правни последици в съответната сфера на 
държавно управление. Техният адресат и предметното им съдържание са конкретно 
определени, като при липсата на доброволно изпълнение могат да бъдат изпълнени по 
принудитилен ред. И двата вида актове след влизането си в сила, когато са станали 
окончателни, придобиват формална правна сила, т.е. ползват се със стабилитет4. 

Наличието на общи черти в правната им същност съвсем не означава, че между 
тях може да се сложи знак на равенство. Независимо, че АУДЗ по своята правна 
същност са ИАА, те притежават и свои специфични белези, които са им присъщи и 
въз основа, на които ги отличаваме от ИАА, а именно:  

1. АУДЗ са декларативни по своята правна същност, което означава, че данъч-
ното задължение не възниква, не се поражда въз основа на властническото волеизяв-
ление на съответния компетентен орган, материализирано в издадения от него акт, а 
по силата на закона. Данъчно-правната норма е тази, която  регламентира кога във 
времето и при настъпването на какъв точно юридически факт за лицата възникват 
данъчни задължения. АУДЗ прави задължението само ликвидно и изискуемо, т.е. оп-
ределя го по основание и размер, както и неговият падеж. С него се признават възник-
нали преди неговото издаване субективни права и задължения, като неговото издава-
не играе ролята на изпълнителен титул5. АУДЗ не може да бъде друг освен декларати-
вен, което произтича от метода на регулиране в данъчното право – обвързана компе-
тентност. 

Данъчните задължения на лицата е невъзможно да се определят в рамките на 
оперативна самостоятелност на органа по приходите. Това произтича от самата юри-
дическа същност на данъка като едностранно, невъзвръщаемо, законоустановено па-
рично плащане, което е скрепено с възможността да бъде събрано по принудителен 
ред. Възникването и дължимостта на данъка, не могат да се поставят в зависимост от 
преценката на един или друг административен орган, като се изхожда от целесъобраз-
ност или други съображения6. Принципът на законоустановеност на данъците, изразя-
ващ се в установяването на вида и размера на данъците само и единствено със закон, 
изключва възможността за преценки относно определянето на данъчния дълг7. Адми-
нистративният орган не може да определи по своя преценка от гледна точка на целе-
съобразност нито един от елементите на данъчното облагане. Това важи в пълна сила 
както за юридическия факт пораждащ задължението за данък, така и за определянето 
на субекта на данъчното облагане, данъчната основа, данъчното събитие, евентуалния 
размер на преференциите, които могат да се ползват при облагането с определен вид 
данък, размера на данъчната ставка и т.н. Всичко това предопределя, че методът на 
правно регулиране в данъчното право е властнически, от позицията на обвързана 
компетентност. Декларативният характер на АУДЗ е онази негова особеност, която 
                                                            

3 Вж. Петканов, Г. Данъчен процес, С.,1996, с.52,  Костов, М. Финансови правни отношения, С., 
1979 г., с.123 и следв. 
4 Вж. Дерменджиев, И., Д. Костов, Д. Хрусанов, Административно право на Република 
България, изд. Сиби, 2001, с.194,  
5 Вж. Костов М., цит. съч., с.125 
6 Вж. Петканов, Г., Правен режим на данъчнооблагателните актове, сп. Съвременно право, 
1994, №5, с.72.  
7 В този см. Костов, М., цит.съч, с.120, И.Стоянов, Финансово право, С. 2010, с.43. 
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позволява в данъчното право да се въведе присъщият за него институт на финансов 
автоматизъм, изразяващ се във възможността данъкът да бъде определен по осно-
вание и размер без за това да е необходимо разгърнато производство по издаване на 
АУДЗ 8. 

2. Правните последици от издаването на АУДЗ възникват в сферата на данъч-
ното право. Тези последици са парично-имуществени по своя характер, тъй като за 
лицата възниква задължението да платят в установения от закона срок определеното 
им задължение. Ако то не бъде платено доброволно и в срок, държавата притежава 
правомощието да пристъпи към принудително събиране като насочи изпълнението 
към секвестируемото имущество на длъжника.  

3. С АУДЗ се определят задължения за данъци. Чрез данъците държавата 
осигурява част от постъпленията в бюджета, с който се финансират обществено зна-
чими нужди. Но като установява и събира данъци, държавата се намесва в правната 
сфера на данъчно задължените лица и отнема част от техните доходи, ДОПК регла-
ментира една детайлна нормативна уредба на процедурата по издаване, обжалване и 
изпълнение на АУДЗ, чрез която законодателят се стреми в максимална степен да 
защити, както обществения интерес, така и интереса на данъчните субекти.  

4. АУДЗ подлежат на предварително изпълнение, независимо от това дали са 
обжалвани, след като изтече регламентираният в закона срок за доброволното им 
изпълнение. Това се основава на един от основните принципи в данъчното право: 
„плати и обжалвай” (solve et repete)9. 

Освен това, с оглед на парично-имуществения характер на данъчните правоот-
ношения,  в ДОПК има предвидено разгърнато производство по тяхното принудител-
но изпълнение (глава 25), което се различава от това по реда на АПК, а и от ГПК, 
макар че тези два акта имат субсидиарно приложение за неуредените в ДОПК въпроси.  

5. За разлика от ИАА по отношение, на които АПК допуска да се издават устно, 
чрез конклудентни действия или чрез мълчалив отказ (чл.59 от АПК), АУДЗ винаги 
се издават в писмена форма. Това е абсолютно необходимо условие за тяхната зако-
носъобразност. Самият факт, че с тях се определят задължения за данъци изключва 
възможността те да бъдат издадени в друга форма освен писмена. 

Именно различията в правната същност на АУДЗ позволяват прилагането на 
различни процесуални правила при тяхното издаване, обжалване и изпълнение. Така 
например, в чл.62 от АПК е предвидено, че преди изтичане на срока за обжалване 
административният орган може служебно да отстрани допуснати непълноти в акта, а 
по искане на страните може да изясни действителното му съдържание докато актът не 
е изпълнен. Допустимо е органът издал ИАА по реда на АПК по своя инициатива да 
го  оттегли, отмени или измени още във фазата на административното оспорване10. 
При съдебното оспорване на ИАА, чл.156 от АПК допуска при всяко положение на 
делото със съгласието на останалите ответници административният орган да оттегли 
изцяло или частично оспорения акт. Всички тези процесуални правила са недо-
пустими в процедурата по издаване и обжалване на АУДЗ, регламентирана в ДОПК. 

                                                            

8 По-подробно вж. Костов, М. цит съч.с.126. 
9 Разбира се с оглед на защита на интересите на данъчните субекти в чл.153 и чл.157 от ДОПК е 
предвидено  възможността, адресатът на акта или неговите представители, или правоприемни-
ци да поискат спиране на изпълнението във фазата на административното, респ. съдебното 
обжалване на АУДЗ, но това се допуска само срещу направено обезпечение в размер на главни-
цата и лихвите по вземането.    
10 Вж. чл.91 от АПК. 
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Друга процесуална възможност, предоставена от АПК е заместването на адми-
нистративния акт (АА) със споразумението11.  

Горепосочените процесуални способи са възможни независимо от това дали 
ИАА, издаван по реда на АПК е констативен, декларативен или конститутивен. 
Законът използва родовото понятие „административен акт”12. 

В ДОПК споразумението, макар и допустимо като процесуален способ, 
съществено се различава от това по чл.20 от АПК13. Споразумението по АПК може да 
се сключи, между административния орган и страните или само между страните. В 
последния случай административният орган одобрява писмено постигнатото споразу-
мение. Неговото сключване е допустимо в производството пред административните 
органи до влизане в сила или до оспорването на административния акт пред съд. Съг-
ласно чл.20, ал.4 и ал.8 от АПК след сключването, респ. одобряването на споразуме-
нието, административният акт се обезсилва, защото споразумението го замества. В то-
зи смисъл споразумението по АПК има по-широко съдържание и приложно поле от 
това по реда на ДОПК.   

Така например споразумението по чл.154 от ДОПК е допустимо единствено в 
прозиводството по административно обжалване на АУДЗ и само по отношение на 
събраните до този момент доказателствата, но не и по отношение на който е да е от 
елементите на данъчното облагане (данъчна основа, данъчно събитие, субект или 
обект на облагане и т.н.)14. Предмет на споразумението са само доказателствата, които 
ще се смятат за безспорни, независимо от фактите и обстоятелствата, които се удосто-
веряват с тях.  

За да се пристъпи към сключване на споразумение е необходимо кумулативно 
да са налице следните предпоставки: 

- да е издаден АУДЗ (РА или АПВ); 
- АУДЗ да е обжалван по административен ред пред директора на дирекция 

„Обжалване и данъчно-осигурителна практика”; 
- да е заявена воля, т.е. с подаването на жалбата да е направено предложение за 

постигане на споразумение. ДОПК предоставя тази възможност както на органа издал 
акта, така и на неговия адресат (арг. от чл.152,ал.4 и ал.5); 

- да не е изтекъл срока по чл.155, ал.1 от ДОПК, в който решаващият орган има 
право да се произнесе по жалбата срещу АУДЗ15.   

                                                            

11 Вж. чл.20 във връзка с чл.178 от АПК. 
12 Вж. Сивков, Ц., Споразумението по чл.20 на АПК, С. 2006, с.53-54. Авторът приема, че 
споразумението по АПК може да се сключи и в двата случая – оперативна самостоятелност и 
обвързана компетентност, защото, действията на администрацията, когато тя няма право на 
преценка, не са изключени от приложното поле на споразумението. При обвързана компетент-
ност, ако приемем възможността за прилагане на споразумението, то то е с ограничено прило-
жение и по-скоро се отнася до отделни параметри на административния акт, а не дали въобще 
да бъде издаден. 
13 Вж. чл.154 от ДОПК 
14 Тази процедура не може да се прилага при оспорване на АУДЗ по реда на чл.106 и чл.107 от 
ДОПК,  включително и когато тези актове се издават от органите на общинската администра-
ция, определени със заповед на кмета (арг. от чл.106, ал.2 и чл.107,ал.4). Когато обаче тези 
органи издават РА или АПВ, споразумението ще бъде допустимо във фазата на административ-
ното им обжалване, в какъвто смисъл е нормата на чл.4 от ЗМДТ.  
15 вж. ТР № 7 / 11.12.2008 г. на ВАС – „срокът за произнасяне от решаващия орган по чл.155, 
ал.1/ДОПК е преклузивен...”.    
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Постигнатото споразумение се одобрява писмено с резолюция от решаващия 
орган по жалбата. За доказателствата, за които е постигнато споразумение, не се до-
пускат нови доказателства за опровергаването или потвърждаването им в производст-
вото по административното и съдебното обжалване (чл154,ал.3/ДОПК). 

Резолюцията, с която е одобрено споразумението има действието на влязъл в 
сила съдебен акт, което означава, че самото споразумение не може да бъде прере-
шавано с редовните способи за контрол16.  

За разлика от споразумението по АПК, което замества АА, по ДОПК нито 
споразумението, нито резолюцията, с която се одобрява не замества акта, с който са 
определени задълженията на данъчния субект. Това е невъзможно, тъй като в данъч-
ното право задълженията възникват по силата на закона. АУДЗ ги правят само лик-
видни и изискуеми, т.е. определят ги по основание и размер, и техния падеж. Видове-
те данъци и всички елементи на данъчното облагане са регламентирани само и един-
ствено със закон.  

Различия между АУДЗ по ДОПК и ИАА по АПК могат да се търсят, освен в 
метода на правно регулиране, но и в същността на данъка, разгледан като право-
отношение. 

Що се отнася до метода на правно регулиране и в двата отрасъла той е властни-
чески. В данъчното право обаче при определяне на данъчните задължения на лицата 
административният орган винаги действа от позицията на обвързана компетентност. 
В този смисъл, макар и оперативната самостоятелност да не е напълно изключена в 
данъчното право в процедурата по определяне на данъчните задължения и издаване 
на АУДЗ, тя е недопустима.   

В административното право тази форма на властническия метод на правно 
регулиране намира много по-широко приложение, което е обусловено от факта, че 
съвременното държавно управление с неговите сложни и многостранни прояви и 
проблеми, бързина и динамика предоставя широки възможности за оперативна само-
стоятелност17. Разбира се оперативната самостоятелност не може да се разбира като нещо 
извън правото, поставено само въз основа на преценката на административния орган.  

Данъкът разгледан като правоотношение възниква между държавата и данъчно 
задължените лица вследствие на настъпване на предвидените в правната норма юри-
дически факти18. Така разгледан данъкът не може да възникне самостоятелно и 
независимо от държавата и от правотo19. Държавата като носител на суверенитета е 
тази, която по силата на властническите си правомощия установява онези обществено 
значими факти при наличието, на които за лицата се поражда задължението за пла-
щане на данъци20. Този процес обаче не може да се базира само и единствено на 
обстоятелството, че държавата притежава властта. Ако това беше така щеше да се 
стигне до неправомерно вмешателство в частноправната сфера на лицата.  

Предметът на това правоотношение е плащането. Но кога и как това плащане 
ще придобие същността на данък, зависи единствено от властническите правомощия, 
от волята на държавата. Тя е тази, която с оглед на своите нужди и с оглед властта, 
която притежава, установява вида и размера на дължимите на нейната територия 
                                                            

16 вж. Караниколов, Л., Спаразумението относно доказателствата по ДОПК, сп. Администра-
тивно правосъдие, бр.2/2011, с.16. 
17 Вж. Дерменджиев И., Д. Костов, Д. Хрусанов, Цит.съч., с.33 
18 Вж. Albert Hensel, Steuerrecht, Berlin, 1927., p.12, цит. по Стоянов, П., Данъчно право, С., 
1994, с.19. 
19 вж. Костов, М., Финансови правни отношения, С., 1979,  с.91 
20 Вж. Златарев, Е., Христофоров, В.,Финансово право на НР България, С., 1983г., с.73. 
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данъци. Точно тази корелативна връзка между фискалните нужди на държавата  и  
възможността й чрез властта, която притежава да въвежда данъци, определя първич-
ния характер на данъчното правоотношение. То не може да възникне самостоятелно в 
резултат на някакви обществени отношения, породени от икономическото развитие на 
данъчните субекти без връзка с правото и държавната принуда. В този смисъл да-
нъкът не може да се разглежда и като чисто икономическо явление, което възниква 
самостоятелно, и което в един последващ момент правото регулира и го превръща в 
правоотношение21.  

Това правоотношение е публичноправно по своя характер, тъй като активен 
субект в него винаги е държавата, която встъпва от позицията на власт и управление22.  

Когато разглеждаме данъка като правоотношение не можем да пренебрегнем 
влиянието, което оказват в тази насока и функциите на данъка. В данъчното право е 
прието, че данъкът притежава различни функции – фискална, икономическа, социал-
на, регулативна. В контекста на разглежданата материя, а и не само, основната функ-
ция на данъка е фискалната, т.е. да осигури постъпления в бюджета, които държа-
вата, респ. общината да прерарзпределят в непроизводствената сфера на своята дей-
ност (образование, здравеопазване, социална политика, сигурност и др).  

От тази гледна точка от значение за общественият интерес е след като данъч-
ното правоотношение е възникнало, т.е. настъпил е предвиденият в данъчноправната 
норма юридически факт, то да се развие и прекрати по възможно най-бързия начин.  

Целта е колкото се може най-скоро във времето да има една определеност на 
данъчния дълг във всички негови елементи, за да може той да бъде платен добровол-
но или събран със средствата на държавната принуда.  

Изводът от всичко казано до тук е че точно в разликите, в спецификите на 
предметното съдържание, т.е. в обекта на обществените отношения регулирани от те-
зи два правни отрасъла трябва да потърсим и обясним различията между ИАА по реда 
на АПК и АУДЗ по ДОПК.  
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Abstract: The following report concentrates on the European arrest warrant that replaces 
the extradition system by requiring each national judicial authority (the executing judicial 
authority) to recognise, ipso facto, and with a minimum of formalities, requests for the 
surrender of a person made by the judicial authority of another Member State (the issuing 
judicial authority) and the refusal to execute the European arrest warrant.  
 
Key words: European arrest warrant, extradition, refusal to execute,  European Union. 

 
 

С приемането на Република България за страна членка на Европейския съюз и 
посредством Закона за eкстрадицията и eвропейската заповед за арест (Обн. ДВ. бр.46 
от 3 Юни 2005г. Глава Пета в сила от 01.01.2007г., изм. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 
2005г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008 г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. ДВ. 
бр.55 от 19 Юли 2011г.), в българското право бе въведенa европейската заповед за 
арест – акт, издаден от компетентните органи на държава-членка на Европейския 
съюз, за задържане и предаване от друга държава членка на търсено лице с цел про-
веждане на наказателно преследване или изпълнение на наказание лишаване от 
свобода, или на мярка, изискваща задържането му. (чл.3 ЗЕЕЗА) Европейската запо-
вед за арест се урежда с Рамково решение на Съвета на Европейския съюз 
(2002/584/ПВР) от 13 юни 2002 година, което е публикувано в Официалния вестник 
на Европейските Общности на 18 юли 2002 година като замества всички съществува-
щи до този момент конвенции за екстрадиции, прилагани между държавите от Евро-
пейския съюз и формалната екстрадиционна процедура се заменя от процедурата по 
предаване между държави-членки от ЕС въз основа на ЕЗА. Тя се основава на прин-
ципа на взаимното доверие между съдебните органи на държавите-членки и на взаим-
ното признаване на издадени съдебни актове от наказателен съдебен орган на една 
държава-членка и адресирани до същия такъв орган на друга държава-членка на ЕС. 

 
ЕЗА  се издава от компетентните органи на държава-членка на ЕС, адресирана 

до компетентните органи на друга страна-членка на ЕС, за лица, извършили деяния, 
които се наказват съгласно правото на издаващата държава с лишаване от свобода или 
с мярка, изискваща задържане за максимален срок не по-малко от една година, или с 
друго по-тежко наказание, или ако наложеното наказание лишаване от свобода или 
мярката, изискваща задържане, е не по-малко от 4 месеца (Чл. 36. ал1 ЗЕЕЗА (В сила 
от 01.01.2007 г., Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г.), а предаването въз основа на ЕЗА се 
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осъществява, ако деянието, за което е издадена заповедта, съставлява престъпление и 
по законодателството на Република България, като условието за двойна наказуемост 
не се изисква за престъпленията по чл.36 ал.3 т.1 - 32 ЗЕЕЗА  (Изм. - ДВ, бр. 49 от 
2010 г.). Важно е да се отбележи също, че условието за двойна наказуемост, условно 
не се изисква за арест във връзка с данъци, такси, мита или валутен обмен, но само 
дотолкова, доколкото българското законодателство не предвижда същия вид данък 
или такса или не урежда по същия начин данъците, таксите, митата или валутния 
обмен както законодателството на издаващата държава членка. (чл.36 ал.2 ЗЕЕЗА ). 

 
ЕЗА се издава винаги и само в писмена форма, трябва да съдържа кумулативно 

изброените в чл.37 ал.1 т.1-7 ЗЕЕЗА данни и да е придружена с превод на официалния 
език на предаващата държава. 

 
По правило ЕЗА се получава пряко от окръжния съд по местонахождение на 

исканото лице, освен в случаите, когато получаването е осъществено чрез Шенгенска-
та информационна система (ШИС); телекомуникационната система на Европейската 
съдебна мрежа или органите на Международната организация на криминалната 
полиция (Интерпол), който (окръжния съд), след служебна проверка на изискванията 
по чл. 36 и 37 ЗЕЕЗА, разпорежда на полицейските органи задържане на лицето за 
срок до 72 часа, а в случаите на гореопоменатите три изключения – задържането се 
осъществява по правилата на чл.42 ал.2 ЗЕЕЗА. Съдът назначава на лицето защитник 
и преводач, ако не владее български език, и го запознава с основанието за задържане-
то му, съдържанието на Европейската заповед за арест, както и с правото му да изрази 
съгласие за предаване на компетентните органи на издаващата държава членка и 
произтичащите от това последици. 

 
Следва образуване на съдебно производство за разглеждане на ЕЗА пред ок-

ръжния съд разпоредил задържането и насрочването на съдебно заседание в 7-дневен 
срок от задържането на исканото лице от полицията. Съдебното заседание е открито в 
състав oт трима съдии и с участието на прокурор, и в него съдът изслушва прокурора, 
исканото лице и неговия защитник, обсъжда налице ли са условията за предаване по 
чл.36 и чл.41 ЗЕЕЗА и има ли основания за отказ по чл.39 или чл.40 ЗЕЕЗА, или пък 
основания за отлагане на изпълнението или за условно изпълнение на заповедта по 
чл.52 ЗЕЕЗА. Съдът постановява незабавно решение за предаване на исканото лице, 
или за отказ за изпълнение на Европейската заповед за арест. Решението подлежи на 
обжалване и протест в петдневен срок пред Апелативен съд, чието решение е вече 
окончателно и след влизането му в сила заверен препис от същото следва да се изпра-
ти на Върховната касационна прокуратура – София и Министерство на правосъдието. 

 
Отказът за изпълнение на ЕЗА, ерго за предаване на лицето, е уреден в чл.39 и 

чл.40 ЗЕЕЗА и може да се основава на три задължителни (абсолютни) и седем неза-
дължителни основания. 

 
Абсолютните основания, уредени в чл.39 т.1,т.2,т.3 ЗЕЕЗА се отнасят до: ам-

нистия (предаване не се извършва, когато държавата, в която лицето е задържано, е 
имала възможност да предприеме наказателно преследване срещу него и престъпле-
нието е амнистирано в тази държава); принципа Non bis in idem (предаване не се из-
вършва, когато лицето вече е изтърпяло наказание за същото престъпление) и мало-
летни лица (предаване не се извършва, когато лицето не е на възраст да може да носи 
наказателна отговорност в държавата по задържане).  
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Незадължителните основания са уредени в чл.40 ал.1 т.1-5 и чл.40 ал.2 ЗЕЕЗА и 
по принцип са по усмотрение на съдебните органи. 

 

Принципно основанията за отказ (и абсолютните, и незадължителните) са из-
черпателно изброени в ЗЕЕЗА, ала с оглед същността на ЕЗА и новопредвидената в 
договора от Лисабон клауза за доброволно напускане на ЕС (чл.50 ДЕС), може да се 
мисли за още едно абсолютно основание за отказ. В ЕЗА има два основни ясно очер-
тани времеви момента – момент на издаване и момент на изпълнение, като и към 
двата искащата предаването на лицето държава, с оглед същността на ЕЗА следва да е 
страна членка на ЕС. В случай, че издаващата ЕЗА държава, в периода до влизане на 
съдебното решение на съда на предаващата държава в сила, приключи процедурата по 
напускане и съответно напусне ЕС, то тъй като тя няма да е вече държава-членка, 
предаването на лицето би било в разрез със същността на ЕЗА, макар и при валидно 
издадена и основателна такава, съответно при всички случаи би било формално 
недопустимо и следва да бъде отказано. 

 

С оглед факта, че понастоящем ЕС не е бил свидетел на напускане на държава-
членка, съдебна практика по този въпрос няма, ала с оглед възможността за това, 
същият не бива да се пренебрегва, а напротив – за да се избегне противоречива 
съдебна практика и произтичащите от нея негативни последици е налице реалната 
необходимост от отправяне на запитване до СЕС, който от своя страна да изрази офи-
циалното си становище по въпроса. 

 
 

Научен консултант: 
гл. ас. Мила Иванова 
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CRIME IN WOMEN 
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Abstract: Female crime is a phenomenon generic bearing signs of crime as a kind of social 
pathology, but also has its own distinctive look. Due to this fact, forensics define it as "a 
separate component of crime." It has high social costs and strong public resonance. 
Therefore, the criminal activity of women and its consequences directly affect infant and 
juvenile delinquency, but also on crime, female crime as a social problem that affects the 
psychological minds of teenagers - their attitudes and moral stand their emotional our 
voluntary sector etc. 
Female crime characterized by great diversity in the types of crime and the environment in 
which they are incurred.  Criminal actions in some cases characterized by exceptional 
brutality, sagacity, ingenuity, cunning, self and others. The motives of female crime are also 
diverse. 
 
Ключови думи: женска престъпност, престъпност,  жертви, превенция. 
 
 

Престъплението и престъпността са антисоциални, нежелателни явления, 
съществуващи въпреки официалното им осъждане от правната и нравствената система 
и въпреки негативната им обществена оценка. Женската престъпност е исторически 
променливо явление, което заедно с общата престъпност възниква, когато се появяват 
държавата, правото и разделението на обществото на социални групи, а заедно с това 
и експлоатацията на човек от човека. 

Женската престъпност е явление носещо родовите белези на престъпността 
като проява на социална патология, но също така има и свой отличителен облик. По-
ради този факт криминолозите я определят като „самостоятелен компонент на 
престъпността”. Тя има висока социална цена и силен обществен резонанс. Поради 
това криминалната активност на жените и свързаните с нея последствия влияят пряко 
върху детската и младежката престъпност, както и върху престъпността като цяло. 
Женската престъпност представлява социален проблем, който психологически въз-
действа на съзнанието на подрастващите- техните морални нагласи и устои.  

Тя е статистическа динамична съвкупност от множество реално извършени 
престъпления от лица от женски пол за определен период в дадена страна. Тя е соци-
ално явление, отразяващо нарасналите нови социални роли на жената в съвременното 
общество, в което се появява женското равноправие, разширява се социалната актив-
ност на жената, включително и в криминална посока. 

 

Същностните черти на женската престъпност произтичат главно от социалните 
роли и функции на жената в обществото, от типизацията на извършваните от жени 
престъпления през различните исторически етапи, от способите на тяхното из-
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вършване, противоречията между огромната социализираща роля на жената и нейния 
социален статус в различните общества. Не биологическата предразположеност на 
жените към извършване на престъпления, а техният социален статус в отделните 
страни, начин на живот, духовна култура, традиции са определящи за степента на 
криминалната активност на жените. Безработицата сред жените, тяхната експлоатация 
и насилието над тях играят определяща роля за повишената им криминализация и 
виктимизация. Социалнопсихологическият стрес сред жените се мултиплицира и от 
масовата безнаказаност на престъпленията. Поради това не са рядко случаите, когато 
някои престъпни посегателства, извършени от жени, са своеобразен протест срещу 
безразличието на правозащитната система към насилието спрямо жените, семейството 
и обществото. Редица разрушителни процеси в съвременното семейство като алкохо-
лизма, семейно-битовите скандали, разводите и др., резултат главно на обществено- 
политическото състояние, икономическите трудности и девалвацията на морални цен-
ности, следва да се разглеждат като важни криминогенни фактори за женската прес-
тъпност. 

 
Женската престъпност у нас и в други страни е много по-малка като обем от 

тази на престъпността сред мъжете. Криминалните изяви на жените са главно в сфера-
та на имуществените отношения. Най-често извършваните от тях престъпления са 
кражби, измами, документни престъпления, присвоявания и престъпления по служба. 
Данните от последните години показват нарастване участието на жените и в други 
тежки посегателства – грабежи, убийства, нанасяне на телесни повреди. Увеличава се 
участието на жени и в организираните форми на престъпност, в опитите за пране на 
мръсни пари и други. Обект на посегателство от жени е твърде широк кръг от со-
циални ценности, защитавани от наказателното право. Насилието се превръща в отли-
чителна черта и при женската престъпност. Наблюдават се тенденции на всеобщо 
нарастване на престъпните посегателства, на усложняване на формите на престъпна 
дейност и на повишаване на степента на общественоопасните им последици. 

 
Женската престъпност, както и престъпността като цяло притежава четири 

основни характеристики – ниво, структура, динамика и цена, с помощта на които се 
описва и анализира. 

 
Данните от полицейската статистика за разпространението на женската прес-

тъпност през периода 1998-2002 г. показват, че средногодишно се разкриват по 11647 
престъпления, извършени от жени. Те съставляват 13.2% от всичко разкритите 
престъпленията. Всяко 7-8 престъпление е дело на жена. Въпреки че посочените дан-
ни създават представа за криминалната активност на жените, по-прецизен индикатор 
в това отношение е коефициентът на поразимост. 

 
Стойността на този коефициент общо за жените, извършили криминални и ико-

номически престъпления, е 0.25. За икономическите – два и половина пъти по-голям, 
0.50. Тези данни сравнени със същите при мъжете показват, че жените са неколко-
кратно по-слабо криминализирани от мъжете – за криминалните престъпления над 9 
пъти, а за икономическите – над 3 пъти. 

 
По-цялостна представа за нивото на женската престъпност се създава, като се 

вземе под внимание латентната престъпност, разглеждана като съвкупност от нере-
гистрираните и несанкционираните престъпления, извършени от жени. Джебчийските 
кражби, които са сред най-често извършваните от жени престъпления, се характеризи-
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рат със сравнително висока скритост. Латентността им се свързва с обстоятелството, 
че пострадалите често не съобщават за тях на полицията, тъй като откраднатите суми 
са малки. Ловкостта на извършителките и добрата координация в техните действия са 
друга причина за неразкриването на тези престъпления. Полицейската статистика по-
казва, че процентът на разкриваемост при тях 56.4%. 

 
Насилствените престъпления са по начало слабо латентни, но домашното наси-

лие, извършвано от жени, често остава скрито. Емоционалната и битовата зависимост 
от извършителките понякога е причина пострадалите – деца, възрастни и болни хора, 
да крият посегателствата спрямо тях. Най-типичните за жените престъпления – 
убийствата на новородени деца, в редица случаи биват прикривани, тъй като интимна-
та обстановка, при която протича раждането, дава възможност да бъдат ликвидирани 
следите от насилието. Поради силно уязвимата физика на новородените тези престъп-
ления лесно могат да се представят за нещастен случай. 

 
Част от измамите, които са сред често извършваните от жени престъпления, 

също остават скрити. Полицейската статистика сочи, че степента на разкриваемост 
при тях е доста висока – 82.3%. Като причини, затрудняващи разкриването служите-
лите посочват някои характерни за измамничките поведенчески особености – хитрост, 
притворство, лесно установяване на контакти, склонност към прехвърляне на вината и 
др. В подкрепа на тезата за сравнително високата латентност на женската престъпност 
е и обстоятелството, че сред основните й структурообразуващи съставки са икономи-
ческите престъпления, които по начало са силно латентни. 

 
Динамиката на женската престъпност се характеризира с ясно изразена специ-

фика. Докато нивото на общата престъпност чувствително се колебае, нивото на жен-
ската престъпност показва устойчива тенденция към постепенно увеличение. 

 
Статистиката съдържа данни не само за количествени, но и за качествени изме-

нения на женската престъпност. Увеличава се видовото разнообразие на престъпле-
нията, извършвани от жени. Въпреки че женската престъпност запазва облика си, 
свързан главно с користни престъпления, криминалният репертоар на жените се 
обогатява с някои считани за типично мъжки престъпления като отвличане и противо-
законно лишаване от свобода, незаконно производство, притежаване и използване на 
оръжие, въоръжен грабеж, задържане на заложник. Участието на жени при извършва-
нето на такива престъпления все още е голяма рядкост. То обаче е индикатор за сбли-
жаването на мъжката и женската престъпност вследствие на засилване на агресивните 
тенденции при жените. Женската криминална активност се разширява и за сметка на 
извършването на престъпления в електронизирана среда. Около 18 - 20% от авторите 
на вирусни програми са момичета и жени. Първото компютърно престъпление в 
България е дело на жена. Макар организираната престъпност да е мъжки приоритет, 
участието на жени в нея не бива да се пренебрегва. Жени се занимават и със сводни-
чество и незаконен трафик на жени и деца с цел сексуална експлоатация. Жени се 
включват все по-активно в действия на организираната наркопрестъпност. Участието 
им се свежда главно до незаконен трафик и разпространение на наркотици. 

 
Като “други криминални престъпления”, извършвани от жени могат да се посо-

чат корупцията, пране на пари, трафик на жени, измами по интернет, транспортни 
престъпления, престъпленията против реда и общественото спокойствие; против бра-
ка, семейството и младежта; против дейността на държавни органи и обществени 
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организации; против правата на гражданите. Ново за България явление е незаконното 
преминаване през граница на жени, които по предварителна уговорка и срещу добро 
заплащане раждат деца и ги оставят за отглеждане или осиновяване. 

 
В структурата на женската икономическа престъпност най-голям дял са иконо-

мическите престъпления. Сред тях доминират документни и други измами, значите-
лен е делът и на длъжностните присвоявания. По-слабо са представени престъпле-
нията против дейността на държавни органи или обществени организации, като сред 
тях преобладават престъпленията по служба. Подкупите са с нисък дял, това се дължи 
на факта, че тези престъпления са поначало с ниска разкриваемост. Престъпленията 
против стопанството са 14% от икономическите престъпления, извършени от жени. 
Като „други престъпления против стопанството” могат да се посочат престъпленията 
против интелектуалната собственост – аудио, видео и софтуерно пиратство. 

 
Терен за криминалната активност на жените са главно населените места. В гра-

довете се извършват 83.2% от посегателствата. Затова допринася изобилието от адми-
нистративни възли, магазини, пазари транспортни средства, автобусни и трамвайни 
спирки, удобни за извършване на кражби. От друга страна, анонимността, характерна 
за големия град, облекчава прикриването на престъпнички. По-малък е броят на 
посегателствата, извършени в селата. Сред тях преобладават битови престъпления, 
свързани с насилие, домови кражби и кражби на селскостопанска продукция. 

 
Друг проблем относно мястото, където се разгръща криминалната активност на 

жените, е свързан с гастролирането в различни селища на извършителките на джеб-
чийски и домови кражби, също и на измами. Обикалянето създава възможност за по-
богат избор на жертви и за по-лесно заличаване на следите при извършване на прес-
тъпленията. 

 
Предпочитаното от жените време за престъпни посегателства са дневните часо-

ве – по обед и следобед. По-малки са дяловете на посегателства, извършени вечерта 
или през нощта, като те обикновен но са в резултат на семейни скандали. 

 
Относно цената на женската престъпност, може да се каже, че икономическите 

щети са най-значителни при длъжностните присвоявания и документните измами. 
Организираната престъпност, в която навлизат жени, също има висока икономическа 
цена. Значително по-малко са щетите от традиционните женски престъпления, какви-
то са джебчийските кражби. Същото се отнася и за част от кражбите на селскостопан-
ска продукция и домовите кражби. 

 
Спецификата на женската престъпност се откроява ясно главно по отношение 

на социално-нравствената й цена Тя се измерва със степента на криминално заразява-
не и нравствена деградация на поколението на престъпничките, с прякото или косвено 
виктимизиране на децата, лишени от издръжка и майчини грижи, с физическите и 
психическите увреждания на жертвите на насилие, причинено от жени. Разглежда-
ният проблем има и друг, не по-малко важен аспект. Съучастниците, въвлечени в 
престъпна дейност, заплащат висока цена и без да са получили физически нараня-
вания, тъй като статусът на престъпници рязко намалява шансовете им за пълноценна 
социална реализация. 

Насилствените престъпления, извършени от жени, имат много висока социално 
нравствена цена – отнемане на човешки живот и причиняване на тежки физически и 
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психични травми на пострадалите. Близо 22% от убийствата и телесните повреди, за 
които има данни от проучените наказателни дела, са извършени с особена жестокост, 
по особено мъчителен за жертвите начин. 

 
Цената на женската престъпност е висока и поради значително по- тежките и 

дълготрайни последствия от криминализирането и поради по-трудната им ресоциали-
зация, тъй като престъпването на закона ги отдалечава много от социално приемливия 
женски образ. 

 
Спецификата на женската престъпност се откроява по-ясно, като се анализират 

особеностите на криминалната мотивация. При жените доминират користните 
мотиви. В съответствие с видовете престъпления и с характеристиките на извършите-
лите, користно обусловената криминална мотивация може да бъде разделена на след-
ните основни видове. На първо място са користните мотиви, свързани с борбата за 
оцеляване. Това са мотиви, свързани с осигуряване на препитанието, за издръжка на 
семейството, респективно децата. Също така има користна мотивация, свързана с бор-
ба за оцеляване чрез интегриране и самоутвърждаване в малцинствена криминално 
проявена среда. Такива мотиви са характерни за ромите. Престъпленията, извършвани 
от тях, обикновено са част от традиционното разпределение на ролите в семейството. 
По-различни са користните мотиви, които не са пряко свързани с борбата за препита-
ние, а с егоистичен стремеж към собствено облагодетелстване за чужда сметка. 

 
Много са трудовете, посветени на насилието срещу жени и затова на заден 

план остават насилствените актове, извършени от жени. В историята съществуват 
много фигури на жени, извършителки на свързани с насилие престъпления. Чрез ста-
тистиките за лишени от свобода мъже и жени във Франция, се установява, че от тях 
96,1% са от мъжки пол, а 3,9% – от женски пол. Пропорциите варират в зависимост от 
юридическия характер на престъплението. 

 
Научните изследвания, посветени на престъпността при жените, извеждат след-

ните характеристики: присъствие на жените в явлението престъпност и така нарече-
ната „скрита” престъпност при жените; при някои престъпления жените преобладават 
като извършители; жените рядко действат сами, често имат съучастници или самите 
те са съучастници; жените извършители на престъпления рядко извършват рецидиви. 
Според Р. Карио (1992 г.) жените действат като съучастници в 56% от регистрираните 
престъпления. 

 
Съществуват няколко модела, които обясняват явлението женска престъпност – 

биологичен, психологически и социологически. Първите обяснения на женската 
престъпност в криминологията са били натуралистичните. Те свързват криминалното 
женско поведение с биологичните характеристики на жената. Тук позицията на 
Ломброзо (италиански лекар) – се основава на биологичната етиология, която обясня-
ва криминалното поведение, започвайки с личностните характеристики, свързани с 
морфологичната и физическа структура на индивидите. В сътрудничество с Г. 
Фереро, Ломброзо е един от първите, които изследват женската престъпност от 
научна гледна точка. Ломброзо изследва трупове на жени престъпнички и по-точно 
техните челюсти, лица, мозък и череп. Освен повлияването на жените от еволюцията, 
Ломброзо търси в жените затворнички знаците на атавизма. Той не констатира в 
жените престъпнички наличието на характеристики, които предизвикват състояние на 
дегенерация и които според него характеризират мъжа – престъпник. Той обяснява 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 231

липсата на тази качества с факта, че жената е по-малко еволюирала от мъжа. В 
действителност за Ломброзо жената е по-малко отдалечена, в сравнение с мъжа, от 
своите корени и притежава един по-малък потенциал за деградация. Това е причина, 
поради която не се откриват съществени био-морфологични разлики между жените-
престъпнички и другите жени. 

 
По един много интересен за социологията начин Ломброзо поддържа тезата, че 

ниските нива на женската престъпност се обясняват с характера на ежедневното 
съществуване на жените. Характерът на живот на жените ги защитава от престъпност-
та. В действителност жените имат по-малко сблъсъци с нормите на наказателното 
право. С тази си теза Ломброзо поддържа тезата на Е. Дюркхайм, който казва, че же-
ната убива по-малко от мъжа, защото тя “не участва по същия начин като мъжа в 
обществения живот”. Криминалното поведение на жената зависи от ролите, които са 
й отредени в обществото и очакванията, на които трябва да отговори. За обяснението 
на женската престъпност се използва противопоставянето и уеднаквяването на жен-
ските и мъжките роли в обществото, което може логично да се проследи в позицията 
на Дюркхайм. Не билогичната природа на жената, а нейната позиция в структурата на 
обществото обясняват женската престъпност. Ломброзо приема изключителната важ-
ност на социалния статус на жената за изследванията на женската престъпност. 

 
Томас (1863-1947 г., американски социолог) критикува тезите на италианската 

криминология. Той дефинира природата на мъжа с термина катаболизъм, а тази на 
жената – анаболизъм. Катаболистичната природа се свързва с по-бързата консумация 
на енергия, която мъжът използва чрез своята физическа сила, което върви ръка за 
ръка с разрушителния деструктивен характер на мъжа. Анаболизмът при жените е об-
вързан със стабилността и страстта. 

 
Томас анализира влиянието на социалната среда върху криминалното поведе-

ние и някои чисто човешки нужди: желанието за усъвършенстване; желание за 
сигурност; желание за отговор; желание да бъде признат. Желанието за нови познания 
и желанието за социално признание са в повече при мъжете, докато желанието за 
сигурност и желанието за отговор са по-силни при жените. Това обяснява по-слабата 
криминалност при жените спрямо мъжете. 

 
Полак също поставя въпроса за по-слабата женска престъпност. Причина е 

“скритата” природа на престъпните действия на жените. Въпросът за „скритата” 
престъпност не е нов и не Полак говори за него пръв. Нарушенията, правени от жени 
са по-рядко откривани, отколкото тези, извършвани от мъже. От друга страна жената 
е много по-рядко обвинявана и съдена, отколкото мъжа. Извършваните от жени 
престъпления са “скрити”, тъй като по природа жените са лъжовни и манипулативни. 

 
Основната идея на изследванията с феминистка насоченост може да се изрази в 

това, че социалната изолация на жените се дължи на социалните роли, които те 
поддържат в нашето общество. Те могат да упражняват някаква професия или не, но 
задължително изпълняват домашните си задължения, а това ги отдалечава от престъп-
ното поведение. 

 
През 70-те и 80-те години се поставя акцент върху икономическите и социални 

фактори на девиантността, по-скоро като психологическа характеристика на мъжете и 
жените. В действителност част от жените престъпнички са бедни, майки, които издър-
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жат други хора и нямат други доходи освен от собствения си труд. Тяхното образо-
вание и професионална подготовка са слаби и много често недостатъчни. Бедността 
засяга самотните майки с деца. Те са силно изложени на вариациите на иконо-
мическата конюнктура. Така според Й. Месершмид престъпността на тези, които се 
намират на най-ниското стъпало на социалната стълба се състои във форми на устоя-
ване и начини на адаптация на тяхната позиция в социалната йерархия. В този случай 
престъпленията, извършени от жени и от мъже са еманация на техния социално-ико-
номически статус. 

 
Различните учения показват връзката, която съществува между социалното 

неравенство и престъплението. За някои автори не бедността, а по-скоро неравенство-
то в доходите обяснява престъпността. Тъй като бедността и неравенството са биогра-
фично заложени в участниците в социалния живот, икономическата ситуация и нера-
венството стават една обичайна ситуация, която дава отзвук. В някои хора този отзвук 
е комбиниран с възможности, което води и до престъпност, а в други това липсва. 
Само някои етнографски проучвания в дълбочина позволяват да се открие дали има 
връзка между престъплението на жената и нейното съществуване в бедност и нера-
венство. 

 
Превенцията по отношение на женската престъпност е задължение на поли-

цията. Тази дейност се осъществява в тясно сътрудничество с други държавни инсти-
туции и с различни неправителствени организации. Тя е насочена към жени на раз-
лична възраст, с различно образование, професии, семейно положение. Лицата, 
застрашени от посегателства, извършени от жени, също са с различен възрастов, 
семеен и професионален статус. С тях полицията също провежда превантивна работа. 

 
От гледна точка на отношението престъпник – жертва превенцията на женската 

престъпност може да се разглежда в два аспекта. Първият е свързан с полицейските 
действия за предотвратяване на престъпления, извършвани от жени и момичета. 
Вторият се отнася до превантивна полицейска работа с лица, застрашени от виктими-
зиране в резултат от посегателства, извършвани от жени. 

 
За различни видовете превантивна дейност на полицията по отношение на 

женската престъпност може да се говори с оглед на това дали става дума за участието 
им в общата политика на държавата, насочена към стабилизиране на обществото и 
ограничаване на предпоставките за възникване на престъпност – обща социална пре-
венция, или за мерки, насочени директно срещу женската престъпност. Общосо-
циалната превенция е насочена към ограничаване факторите, пораждащи остри соци-
ални противоречия. Борбата с бедността и безработицата, изграждането на система за 
социални услуги, облагородяването на обществените нрави и други допринасят косве-
но за ограничаване на престъпността. Общосоциалната превенция може да се провеж-
да на две нива – национално и регионално. Специалната превенция се осъществява от 
специализирани държавни и обществени органи, в това число и полицията. Преван-
тивната дейност на полицията, насочена непосредствено към ограничаване на посега-
телствата, извършени от жени, и осъществявана със специфични полицейски методи и 
средства, е част от този вид превенция. Такива методи са: възстановяване чрез лично 
наблюдение и непосредствени контакти с жени, представляващи интерес за поли-
цията; съставяне на предупредителни протоколи на жени с хулигански прояви, алко-
холички и извършителки на семейно насилие; провеждане на тематични проверки и 
операции в хотели, мотели, паркинги за установяване на проституиращи непълнолет-
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ни и малолетни момичета. Друг аспект на специалната превенция е превенцията на 
виктимизирането. Тя се свежда до конкретни предпазни мерки, препоръчвани на 
гражданите от полицията с цел предпазване от различни престъпения, извършвани 
главно от жени. 

 
Превантивната дейност на полицията за ограничаване на женската престъпност 

може да бъде структурирана и според обекта на въздействие. С оглед на това, дали се 
въздейства на обществото като цяло или върху криминално проявени и застрашени от 
криминализиране личности, може да се говори за обща и индивидуална превенция. 
Общата превенция на женската престъпност, осъществявана от полицията е адресира-
на към цялото общество. Този вид превенция се реализира например чрез някои теле-
визионни предавания. Превантивно послание към цялото общество съдържат мате-
риалите, изготвени от Пресцентъра на МВР, за предпазване на жени и момичета от 
въвличане в незаконен трафик на хора. Индивидуалната превантивна работа на поли-
цията е насочена към отделни криминално проявени или застрашени от кримина-
лизиране жени и момичета. При провеждането й се вземат под внимание особености-
те на личността, с която се осъществява превенция. Към този вид превенция спада и 
индивидуалната работа със застрашени от виктимизиране лица, например деца на 
криминално проявени жени. 

 
Криминологията и Социологията ни представят днес една картина на жената-

престъпничка, по-активна и по-изобретателна в престъпните си действия, но също та-
ка и жертва на своята “женска личност”, на социално-икономическите и наказателни 
различия, които съществуват между половете. От друга страна спецификите на женс-
ката престъпност по отношение на мъжката престъпност се открояват и в това, че же-
ната все повече участва в икономическата и организираната престъпност, отколкото в 
миналото. Увеличаването на женската престъпност е повлияно и от промяната в 
нравите; в начина, по който обществото реагира на насилието; ефективността на 
наказателната система и други. Без да съзнаваме реално, но наказателните статистики 
влияят силно върху увеличаването размерите на престъпността сред жените. 

 
Профилактиката на женската престъпност е задача от съществено значение за 

съвременното гражданско общество и социалната правова държава. Това се обуславя 
от факта, че макар разпространението на престъпността сред жените да е неколко-
кратно по-малко от това сред мъжете, но моралните отражения на женската престъп-
ност винаги имат по-широк негативен резонанс.  
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THE POWER PHENOMENON 
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Abstract:  Scientists from different fields of knowledge are looking for an answer of the 
question: ‘What does the notion of power mean?’ Our global human consciousness 
understands  the power like a phenomenon. This phenomenon needs an explanation and a 
definition. In my project I am going to make an effort to characterize the power and its 
usage in the human history. 
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Властта на пръв поглед може да се разбира като незадълбочено понятие, нетър-
пящо научно изследване. Това е дума, заучена част от словата на всички народи. 
Приета с времето, без нужда от сериозно осмисляне. Погледнато в този ред на мисли, 
се стига до заключението, че колективното човешко съзнание приема понятието 
“власт” буквално, и на естествен принцип прави опит да употреби качествата на 
властта по подобен начин. Дискомфорт създава и фактът, че възникването на властта 
не е датирано, нито исторически, нито мисловно. Тя – властта е съществувала винаги, 
неотделима  от човека. Размитата смислова рамка на понятието власт не води обаче до 
общо човешко объркване. Напротив! Властта предизвиква видима първична реакция в 
човека, и най-вече в човешките маси. Това отрича възможността за безформено съ-
ществуване на властта. И поставя началото на научното изследване за разбиране на 
понятието „власт”. 

Осмислянето на феномена „власт” изисква да се постигне разбиране върху 
проблемите на нейната същност и механизмите на взаимодействие с пространството. 
Изследването трябва да потърси обектите на властта и нейните източници. Умозаклю-
чението на редица автори обуславя идеята за властта като константна величина, 
повлияла многократно на човешката история.  

Австрийският писател Бернхард Мьостъл, великолепен познавач на източно-
азиатската философия, подхожда за начало на темата с невероятна лекота и безприст-
растие, твърдейки: „Властта не е измислена от човека. Тя е присъща на всички 
същества от момента на тяхното раждане. Сама по себе си не е нито добра, нито лоша. 
Самото и прилагане я превръща в инструмент или в смъртоносно оръжие. И опасно, и 
глупаво е да се страхуваш от властта или да я отричаш. Който не приема властта ще 
трябва да я търпи.”[1] Мьостъл не вярва, че е предвидено пространство „свободно от 
власт”, за него властта е природен закон и е вездесъща. Според изучените от него 
азиатските разбирания “... властта се формира не защото един хора са склонни да се 
подчиняват на други, а защото се появява лидерската личност”.[2]  

 
В западния свят „лидерската личност” възниква като понятие през 15 век в 

християнската литература под наименованието “харизма” – за харизматична личност 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 235

се приема човек  надарен със свръхестествени или различни качества от останалите 
обикновени хора. В своята книга „Анатомия на властта”, Джон Гълбрай разглежда 
точно това човешко поведение като един от три властови източника отговарящи от 
своя страна на три типа власт – принуждаваща, компенсаторна и условна власт. Лич-
ността е във връзка с принуждаващата власт. 

Научни наблюдения върху анатомията на властта се срещат и в творчеството на 
знаменития средновековен английски философ – Томас Хобс. Хобс изучава оригинал-
ните текстове на древната антична философия. Съблюдава внимателно традицион-
ното твърдение на Аристотел, че човек по рождение е „обществено животно”. Хобс 
определя властта на човека като ... „средствата, с които той разполага, за да добие в 
бъдеще някое „благо” ”[3]. Българският професор Димитър Иванов разсъждава върху 
характера на властта, чрез разбиранията на Хобс: “ У Хобс властта не е обществено 
отношение, тя е повече „власт да...” отколкото “власт върху...” Насочеността е към 
обектите на желанието, към резултатите от дейността, а не към субектите, към 
подчиняване на другите хора...”[4] С това твърдение ние трябва да разбираме властта 
като форма на желание от страна на личността, което е дълбоко породено от естестве-
ното първично природно състояние. Фундаменталните трудове на Томас Хобс, които 
са вдъхновили писатели и учени по цял свят, се уповават в своята най дълбока същ-
ност на основното аристотелово съждение: „Човек е зоон-политикон!”. В този ред на 
мисли, освен личността, същността на властта се повлиява и от обществото – всички 
хора, обединили се в неписан обществен договор за взаимопомощ и мир. 

Отношението между индивида и обществото са добре изразени от доц. д–р Иван Б. 
Иванов. Той отбелязва, че анализа на понятието власт разкрива: “... значими характе-
ристики както на отношенията между членовете на отделната организация или со-
циална група, така и между отделните организации и социални групи в общество-
то.”[5] Самата власт се приема като отношение, а общото научно разбиране за този 
тип материя го възприема терминологично като „субектно отношение”. Субектите са 
носители на емоционални качества и властват над обектите. При властта имаме 
отношение към социални партньори, които поделят асиметрично сходни за тях 
ценности. Тези ценности се превръщат в процеса на разпределение във властов 
ресурс. Чудесен пример  е политиката , която  е особена форма на властта, защото при 
нея ценността е самото упражняване на власт. Политиката е властване за разпределе-
ние на ценности между големи социални групи в обществото.  

 В проблематиката на властта остава своите трудове и американският иконо-
мист и психолог Хърбард Саймън, привърженик на така наречения операционен под-
ход към властта. Той твърди: „Когато обществото е в състояние на стабилно равнове-
сие, може да бъде наблюдавана тясна връзка между разпределението на властта и раз-
пределението на ценностите.”[6] Равновесието не е присъщо на човечеството в нито 
един исторически момент или сфера. Това довежда до асиметричното разпределение 
на властовите ресурси и до три форми на властно отношение: сила, манипулация и 
влияние. 

В широк смисъл, тяхното дефиниране довежда до дълбоки научни анализи и 
теории: „Под сила се разбира не просто намаляването, а елиминирането на възмож-
ностите за действие на една личност, група или класа.”[7] „Манипулацията е завоали-
рана комуникация, която цели да скрие истинските намерения на едната страна по от-
ношение на желанието й за отговор от другата.”[8] “При влиянието решение за 
стесняване, но и за разширяване на свободните алтернативи пред субекта взима не 
този, които влияе, а този, който изпитва влияние.”[9] 

Управлението чрез сила е типично за тоталитарните режими господствали над 
европейския континент през  20-ти век. Бернхард Мьостъл, повлиян изцяло от 
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източно-азиатската философия, прави сериозен отрицателен  коментар на западно-
европейското отъждествяване на властта и силата. „Най-очебийната разлика е, – казва 
той. –  че със сила можете да поведете пет, десет или дори сто души. Докато властта 
ви осигорява контрол  над  пет, десет или даже сто милиона души.”[10] В духа на 
своето мащабно изследване Мьостъл дава за доказателство прословутия привърженик 
на силовите методи –неаполитанският гангстер Ал Капоне и цитира неговите думи: 
“С любезна приказка и пищов в ръката постигаш повече, отколкото с любезна 
приказка.” [11] Теорията на Ал Капоне е логична, но има слабо място. „Управлението 
със силови методи функционира само докато управляващият успява да всява страх. 
Изчезне ли тази възможност, светкавично изчезва и влиянието му, а в най-лошият 
случай нещата могат да се обърнат срещу него.”[12] – обяснява Мьостъл.  

Силата незабавно трябва да бъде и различена от насилието. Насилието е сред-
ство за контрол, прилагане на сила против волята на човека. Обикновено насилието е 
средство на властващите, но силата като социално отношение не е власт. Самия Ботев 
гениално е схванал разликата казвайки: „Няма власт над онази глава, която е готова 
да се отдели от плещите си в името на свободата.” [13] 

Внасяйки основни разбирания за това какво е власт и защо властта е отноше-
ние, се връщаме отново върху психологическия анализ на властта в политическата 
дейност изразен от доц. д-р Иван Б. Иванов. Многобройните публикации за властта, 
навеждат българския учен да обоснове три основни подхода върху властовия анализ: 
философски, социологически и психологически. 

За родоначалник на философския подход към анализа на властта се приема 
Томас Хобс. „Всеки индивид – твърди Хобс. – се стреми да увеличи властта си, и 
затова самият човешки живот може да се определи като непрекъснат стремеж към 
власт, и който стремеж може да бъде прекъснат само от смъртта.” [14]  Последовател 
на същия подход е и британският философ Бернард Ръсел. Той доразвива анализа на 
властта, внасяйки важни за отделния индивид характеристики: “Някои човешки ха-
рактери карат хората винаги да командуват, други винаги да се подчиняват; между те-
зи двете крайности лежи масата от средни човешки същества, които обичат да коман-
дуват в определени ситуации, а в други – да се подчиняват на лидера.” [15] Започва 
постепенно да се развива направлението „политическа философия”.  

 Социологическият подход разглежда властта като господство, употребено от 
водачите и лидерите на големи или малки социални групи. Господството се приема за 
обективна зависимост – „...зависимост от произвола на една чужда воля, която има за 
резултат не лишено от избор поведение на човека, а неговото подчинение.”[16] Чове-
кът  е свикнал още от възникването си да има стадна форма на съществуване. Възпи-
танието на поколения човеци е на базата на стадното мислене и психика. Индивидът 
предпочита да поднесе личната си власт, която му осигурява свобода, в ръцете на 
един приет лидер с възприет неизменчив пост.Този пост, чрез своята воля, ще контро-
лира емоциите на стадото (човешките маси). Властовите отношения са на лице, когато 
чрез действията на власт-имащия се регистрират промени в поведението на власт-
даващите. Всеизвестният немски философ Фридрих Ницше порицава това човешко 
поведение казвайки: „Хората по навик се подчиняват на всеки, който претендира за 
власт.”[17] Макс Вебер, един от основните представители на социологическия под-
ход, умозаключава: „Властта – това е вероятност за това, че актьорът в хода на со-
циалното взаимодействие ще бъде в състояние да осъществи своята собствена воля 
въпреки съпротивлението.”[18]  

Погледнато реално, истинската власт не произлиза от лидера, не се създава от 
него, нито се отнема със сила. Тя се дава доброволно от хората. Лидерът трябва да 
познава това  и да бъде длъжен пред тези  за които отговаря. Фокусирайки се върху 
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точно тази чиста и благородна идея за властта Бредхард Мьостъл съветва ръководите-
ля: „Вие сте лидер – независимо от какъв калибър – и служите на хора, които очакват 
от вас да се разпореждате с времето и възможностите им възможно най-пестеливо и 
ефикасно в името на общото благо.” [19] 

Властта не бива да излиза извън контрол. Грижа за това имат законите. Първо-
то разбиране за правилата и спазването им е с фундаментална основа – теологичната 
концепция. Хората са приемали непоклатимите и неуспорими указания на всевишни и 
недосегаеми божества. Един от най-големите мислители на католическата църква през 
средновековието Тома Аквински отсъжда: „…установения от Бога порядък показва, 
че висшето движи и насочва нисшето”.[20] С лекота са разбирали хората това твър-
дение тогава и са вярвали в него безрезервно. Властта и законите, които достигат 
заедно своята самодостатъчност, променят своя облик. Напасват се в развитието на 
човешката цивилизация и се сливат в глобалните процеси, партнират си с динамиката 
и растежа на човечеството, стават неузнаваеми. Срещаме ги под различни форми във 
феодалния строй, наследствените монархии, националните държави, възкачването и 
падението на различни политически режими, икономически кулминации и кризи, 
културни вариации и други. Мьостъл е твърдо против същността на законите и тях-
ното възникване да се размива чрез исторически факти и събития. Той категорично 
твърди: „Законите са инструмент за упражняване на власт, който носи полза само на 
онези, които са ги създали.”[21] 

Психологическият подход към анализа на властта се свързва най-вече с възник-
ването на модерната политическа наука през 60-те години на XX в. Новите аме-
рикански разбирания за политика и власт повлияват на основополагащите европейски 
разбирания за материята. Навлизат термини и понятия от различни сфери на науката 
(основно психология и социология), които развиват наука, съсредоточена основно 
върху политиката, властта и държавата (държавното управление) – политологията. 
Основен акцент върху политическата наука поставят процесите на бихейвиористката 
„революция”. Бехейвиоризмът търси „релации (връзки) между политиката и протича-
щите извън нея процеси и явления”.[22] Втори психологически принцип за изследва-
не на властта и отговарящите на нейното въздействие социални явления е психоана-
лизата. Принципите на психоанализата, централизирани като обект на изследването 
си проблемите на властта, са разработени като механизми от ученика на австрииския 
психолог Зигмунд Фройд – Алфред Адлер. В неговите изследвания „...властта се 
явява средство, което може да помогне на индивида да преодолее своята ниска само-
оценка и по такъв начин да промени не само себе си, но и своето социално 
обкръжение.[23] 

Паралелно с тези два псилогични похвата, отново в САЩ, феноменът „власт” 
за пръв път бива изследван в най-малки подробности от икономиста Джон Гълбрайт. 
Той съблюдава и съпоставя общи характеристики и фактори присъщи за властта, 
поместена в различни сфери – икономика, политика, религия и други. Така обобщава 
три универсални форми на властта: принудителна, компесаторна и условна.  

Споменахме вече, че принудителната власт се свързва с източник на властта, 
който е личността и качествата, която тя носи. Този тип власт е първопричината за 
прехода между родовообщинския строй и цивилизацията: „ .... в родовите общества 
принудата се ограничава в рамките на семейството, докато останалите отношения в 
обществото се градят върху принципа на съгласието, консенсуса. В цивилизациите 
принудителната власт, господството, обхваща не само семейството, но и цялото об-
щество. Принудата има икономически, политически и идеологически компо-
ненти...”[24] 
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Компесаторната власт е вторият тип власт, а нейният източник е собствеността. 
Взаимодействието между личността и богатството, което тя има, започват да изигра-
ват важна роля в обществения живот в средата на 20. век. Според Гълбрайт... 
„Компесаторната власт печели подчинение чрез прилагане на положително възнаг-
раждение – чрез предоставяне на нещо ценно на подчиняващият се индивид... При 
съвременните икономически условия най-значим израз на компесаторната власт е 
паричното възнаграждение – изплащането на пари за оказани услуги, или, с други 
думи, за подчиняването на икономическите или личните цели на другите хора.”[25] 

Третият тип власт е условна власт (наричана в други източници и символна 
власт). Значението на символа, който е заложен в даден индивид или длъжност подпо-
мага упражняването на властта. Тук говорим за авторитет, който въздейства на инди-
видите и обяснява от психологическа гледна точка доверието изпитвано както от 
един, така и от мнозина. Източник на тази власт са възникналите организации в раз-
личните сфери. „Особено голямо е значението на условната власт в сферата на поли-
тическата дейност, тъй като доброволното подчинение или доброволното приемане на 
„властта” на политическите лидери, не само от страна на членовете на политическите 
организации, но и от страна на симпатизантите, е условието за ефективно функциони-
ране на самата политическа система.”[26]  

Задълбочения анализ на формите и източниците на властта е чудесна препратка 
към по-късните анализи на придобилата голямо значение политическа власт. Поли-
тическата власт е важна за демократичните принципи и функционирането на властта в 
тях. Предизвиква професионалния интерес на политици и политолози. 

Сега смисловата рамка на властта е здраво структурирана и готова да се пре-
бори с общото недоизгладено разбиране за себе си. Мислово пренасяме властта от 
дните, когато тя е била изцяло употребявана за поддържане на ред в природата, през 
първите разумни човешки общности и етапите на световната цивилизация, до днес. 
Търсенето ни беше подтикнато от вълнението, което „властта” предизвиква у човеш-
ките маси. Време е погледа ни да спре на тях. Бернхард Мьостъл, отново в синхрон с 
източната философия, ни учи: „Опиянени от властта си, мнозина лидери забравят, че 
тя се основава на доброволно подчинение, а не на войнствено превъзходство. Никой 
лидер сам по себе си не е достатъчно силен, за да се противопостави на група 
хора.”[27] Той подкрепя безрезервно силата на масите.  

Структурите на гражданското общество са важен елемент в страните с демо-
кратични режими. Гарантира се откритост на социалните искания и превръщането им 
в обществени статуси , с цел предотвратяване на всеобщо напрежение. Гражданското 
общество извършва сложно социално партньортно с правителството, чрез редица 
механизми и организации (НПО, групи по интереси, групи за натиск, лобиране). 

Неблагоприятни влияния, причинно следствена връзка от други по-дребни и 
натрупващи се вредни събития, могат да доведат до типичния за човешките маси – 
бунт. Така хората от всички социални разделения изразяват еднакво поведение и 
недоволство. Пробужда се активно гражданско общество, необходимо за правилното 
функциониране на властовите процеси в държавата. В защита на бунтуващите се маси 
Виктор Юго пише: „Ако може да се вярва на някой пророчества за коварната поли-
тика, властта няма нищо против мъничко бунтарство – бунтът в умерена доза укрепва 
правителства, когато не ги сваля.”[28] 

Мьостъл съветва „хората облечени във власт”, как да се предпазят от бунт, 
недоверие и излишни размирици: „С истинската власт може да се сдобие само онзи, 
който умее да я приеме и да дава онова, което е най-висше щастие за всички човешки 
същества: признание, добронамереност и чувство, че всеки е важен, специален и не-
повторим.”[29] Силни думи, но никак не стоят добре на мястото си в бързо променя-
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щия се глобален свят, където хората се борят с парадокса, че живеят в големи 
сплотени общности, а всъщност се лутат сами отречени от власт и властващи, отре-
чени от себе си. 

Времето на промените събужда колективното човешко мислене, моделира го, 
дава му власт над това, което други са му отнели, над това, което то желае. Властта се 
предава от ръцете на мнозинството в лапите на елитите. Това е практика, която строи 
дом на властта, позволява й да се развива, да съществува в света на хората, а дори и 
след него.  
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ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ – НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ. 

РАЗЛИЧНИ ЛИ СА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ,  
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CIVIL SERVANTS. 

ARE CIVIL SERVANTS DIFFERENT BECAUSE THEY ARE CIVIL 
SERVANTS? 
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Abstract: The text that we offer to you is related to civil servants - course of action and 
whether civil servants are different because they are civil servants. The purpose of this study 
is neither to defend the specific model of the civil service nor refute it. We consider that too 
many discussions for the civil service could easily change the direction of the ideological 
discourse. In this study we want to illustrate who actually are those employees in the public 
administration the legal - historical development of the civil service, theoretical concepts, 
rights of civil servants, difficulties with the differences of the civil service, are the people 
that apply for civil service different from others, how they present and how they work. 
 

Key words: civil servants, public service, administrative reform, judge, police. 
 
 

Темата, която предлагаме на вашето внимание е свързанa с държавните служи-
тели – начин на действие и дали държавните служители са различни заради това, че са 
държавни служители. 

Целта на настоящото изследване не е нито да защитава специфичния модел  
на държавна служба,  нито да го оборва.   
В настоящото изследване ние искаме да илюстрирамe кои са всъщност тези 

служители в държавната администрация, правно-историческото развитие на държав-
ната служба, права на държавните служители, трудности при различията на държавна-
та служба, различни ли са хората, който кандидатстват за държавна служба, как се 
представят и как работят.  

 
ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА  
НА ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА И ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ  
В БЪЛГАРИЯ 
Поради неразривната връзка между държава и служители на държавна служба, 

за държавни служители и държавна служба в по-новата история на България може да 
се говори едва след възстановяването на българската държавност в резултат на Руско-
турската войнa. След освобождението на България се създават предпоставки за из-
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граждане на българска държавна организация в условията на извоюваната национална 
и политическа независимост на българския народ.  

 
ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ – ТЕОРЕТИЧНИ ПОНЯТИЯ 
Законовите текстове у нас и в чуждите законодателства по принцип не съдър-

жат изрично определение за Държавната служба. Най-общо се посочват някои от ос-
новните правни характеристики на Държавната служба: 

 Държавната служба осъществява функции на държавата. 
 Служи в държавния апарат за непрекъснатото осъществяване на задачите 
на съответния държавен орган. 

 Заема щатна длъжност – чрез конкурс или по назначение. 
 Осъществява държавна служба по професия (а не като хоби). 
 Получава възнаграждение за труда си, няма граждански договори при 
Държавната служба. 

Законодателствата в различните страни от европейския съюз възприемат раз-
лични концепции относно характеристиките и обхвата на понятието държавна служ-
ба. Това понятие отразява основни различия с оглед на самите политически концеп-
ции на отделните държави относно Държавната служба и освен това с оглед различ-
ните исторически традиции, както и други икономически и социални фактори харак-
терни за отделните държави членки. 

 
ПРАВА НА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ. 
Те са уредени в глава 3 от ЗДС: 

 Правото на заплата   
 Правото на почивка  
 Право на отпуск   
 Право на повишаване на професионалната  
 Повишаване в ранг и длъжност  
 Право на здравно и социално осигуряване  
  Правото на обезщетение  
 Правото на представително и униформено облекло  
 Право на свобода на мнението  
 Правото на стачка  
 Право на неприкосновеност на личната му кореспонденция и съобщения  

 
ТРУДНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ  
И ДРУГИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Нарастващата разнородност на държавната служба събужда интерес към срав-

няване на различните категории служители в държавната администрация. Но преди 
това, трябва да разберем кои са всъщност държавните служители. Това не е лесна за-
дача. Държавните служители в най-важните министерства, полицейските части, 
съдиите, дипломатите и войниците имат особен статут, въпреки че често имат и спе-
циален статут. Някои страни-членки обаче се отклоняват от този модел. Германия 
назначава повече обикновени, отколкото държавни служители във военните си части. 
В Дания повечето служители са назначени в централните министерства по трудовия 
закон, а не като държавни служители. При това, повечето от другите страни-членки 
назначават кадрите в централните министерства по трудовия закон. В Дания по кон-
ституция се приема, че някои щатни служители трябва да бъдат назначавани, като 
държавни служители.  
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ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ РАЗЛИЧНИ ЛИ СА, ПОНЕЖЕ  
СА  ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ? 
Дълго време европейските общества  вярват, че държавните служители са 

свързани с авторитета на страната, и не могат да бъдат сравнявани с работещите в 
частния сектор.  Държавните служители са считани за отделна категория служители в 
държавната администрация, които да подготвят, провеждат и реализират  правителст-
вената политика. Години наред страните-членки организират административните си 
структури по специфичен начин,  защото очакват определено поведение от страна на 
държавните служители, като резултат от специфични организационни характеристи-
ки.  В много страни държавните служители работят в йерархични организации, имат 
по-особени процедури по назначаване,  специални етични задължения, малка мобил-
ност,  вариращи условия на труд и отделна система за социално осигуряване. В рам-
ките на тази структура, където държавната служба е затворена и отделена от общест-
вото и гражданите, за държавните служители не е възможно да имат правото да 
стачкуват или правото да сключват колективни трудови договори. С други думи,  те 
са считани за  различна категория персонал. Поради по-специалното отношение към 
тях, се създава обществено мнение, че държавните служители имат различни инди-
видуалности, мотивирани са от различни стимули,  работят не така усилено, като тези 
в частния сектор, пазят си спокойствието, придържат се към правилата и нямат 
новаторско мислене. Понастоящем,  въпреки  различията  в културата,  традициите,  
идеологията и в детайлите, между защитниците на уеднаквяването и тези на държав-
ната служба като специфична кариера, всички страни-членки изглежда заемат по-
зицията, че в началото на 21-и век държавните служители вече не са хора, които дават 
и изпълняват заповеди и провеждат и прилагат закони .   

Всяка реформа в сферата на управление на човешките ресурси трябва да си 
задава следния въпрос: До каква степен се променя отношението на чиновниците като 
последица от по-нататъшното уеднаквяване на условията им на работа с тези в 
частния сектор?  Винаги,  въпросът дали съществуват разлики или не, е пряко свързан 
с въпроса какви стимули трябва или не трябва да се предлагат на  държавните служи-
тели за подобряване на работата им. Ако държавните служители имат специфична 
мотивация за държавния сектор,  то те се нуждаят също и от специфична структура за 
поощряване . 

 
ЗАЩО ИЗОБЩО ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВНИТЕ 
СЛУЖИТЕЛИ?  А ТРЯБВА ЛИ НАИСТИНА? 
Възможно е да се разделят страните-членки според това кои вярват, че дър-

жавните служители са много особена категория служители. Следователно  те трябва 
да бъдат третирани различно от другите и дори да имат различен статут. От друга 
страна, има голям брой страни-членки, които спорят, че държавните служители не 
трябва да бъдат третирани различно и че са просто специфична категория работещи, 
подобно на другите служители. По-долу ще представим аргументите на двете страни. 

 
Аргументи за различията между служителите в държавния и частния 
сектор 
Аргументите  за  поддържане на специален статут на държавните служители, 

който се различава от този  на обикновения трудов договор/трудово правоотношение/,  
често се базират на следните твърдения. 

Защитниците за поддържане различията между заетите в държавния и в част-
ния сектор спорят, че работата в държавната служба е специфична и по същността си – 
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различна от тази в частния сектор. Следователно, държавните служители също трябва 
да бъдат третирани различно,  защото те: 

 са натоварени със значителна власт и отговорности ; 
 определят законови и нормативни стандарти за гражданите; 
 имат отговорността да подсигурят ръководството ; 
 могат да се намесват директно в основните права на гражданите, например 

полицията; 
 финансирани са и им се плаща от джоба на данъкоплатците, за да из-

вършват работа за благото на обществото. 
Поради това, държавните служители носят особена отговорност за обществото.  

Те упражняват публичната власт от името на страната. Те харчат обществените пари 
за важни правителствени проекти. Те улавят престъпниците. Те защитават народа. Те 
вземат решения, които повлияват основните права на гражданите. Те обмислят как да 
опазят здравето и да намалят рисковете. Нивото на власт или отговорностите,  с които 
са натоварени длъжностните лица,  може да се определи като изискващо налагането 
на някои специфични задачи, права и задължения,  за да изпълняват, както трябва, 
ролята си. За всички тези значими цели, е важно държавните служители да изпълня-
ват ролята си съвестно и да действат законосъобразно,  честно и лоялно,  без да се 
облагодетелстват лично.  Накратко, това означава да имат определен характер, защото 
осъществяването на публичните задачи изисква честност и управленски умения, що 
се отнася до редица принципи (справедливост, равенство, не дискриминация, безко-
ристност, лоялност и неутралитет). Специфичните задачи изискват също и определе-
ни условия на работа и в някои случаи – специален статут, определен със закон, или 
статут,  който да  свързва  индивида  с  държавата.  По-специално,  онези  служители,  
които участват директно в упражняването на властта, които се намесват  директно в 
основните права на гражданите, които харчат  държавните пари и които опазват ос-
новните интереси на държавата (или на други обществени власти) би трябвало да 
имат специален статут,  който да ги обвързва с обществените интереси.  

Особено се нуждаят от специални условия на работа съдиите, съдебните влас-
ти,  полицията,  органите  на  отбраната  и  финансовият  сектор.   

 
РАЗЛИЧНИ ЛИ СА ХОРАТА,  КОИТО КАНДИДАТСТВАТ  
ЗА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА? 
“Държавните служители имат различни нива на мотивация,  защото искат да 

помогнат на по-нещастните от тях,  да опазят обществото или да участват в големи 
проекти.” “Работещите в частния сектор на свой ред са набедени,  че са мотивирани 
само от парите и материалните облаги на службата”. Същевременно, когато търсят ра-
бота, твърде много хора се ръководят от представите си, а не от истинската  инфор-
мация. 

Кое е общото между служителите в държавния и в частния сектор? 
 гъвкавостта; съобразителността 
 непредубедеността,  широкомислието; 
 креативността; 
 засилване на увлечението към работата, а не на привързаността към рабо-

тодателя 
Освен това,  онези,  които си поставят като приоритет да помагат на другите и 

да бъдат полезни за обществото, изглежда са малко по-склонни да изберат админист-
рацията,  макар че тази взаимовръзка е по -слаба, отколкото може да се  предположи в 
литературата” . 
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ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО-РАЗЛИЧНИ ЛИ СА, ПОРАДИ 
ФАКТА, ЧЕ СА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ? 
 
Държавните  служители  не  са  по-различни, поради  факта,  че  са  държавни  

служители. Всъщност, хората, кандидатстващи за държавна  служба,  имат  различни  
мотивационни  характеристики от тези в частния сектор. Все пак, мнението, че дър-
жавният и частният сектор са съвсем еднакви,  може да предизвика и затруднения.  
Докато някои експерти  смятат,  че  въпреки  всеобщото  мнение,  че  държавните  
служители “ценят по-малко парите, а повече – служенето на обществото,  доминира-
щата тенденция при реформирането на държавната служба и на персонала очертава 
точно противоположни приоритети... ” и затова се наблюдава въвеждането на матери-
ални и финансови стимули.  Ясно е,  че неправилните хипотези лесно  водят до слаба 
и неподходяща политика. Промяната и реформите също може да имат за резултат 
влошаване и да произведат обратен ефект върху мотивацията, представянето и удов-
летворението от работата. Може да се случи при частична приватизация на държавна-
та служба да се намали привлекателността на публичната администрация като 
работодател.  Следователно,  бъдещата държавна служба трябва да определи наново 
ролята си като работодател, а мнението за публичната администрация трябва да се 
подобри. Реформата в организациите се отразява в случая и върху държавните слу-
жители. Докато в повечето европейски страни статутът на държавните служители 
оцелява след всички реформи, неговата “сакралност” намалява. Все още почти нався-
къде има държавни служители и се полага клетвата.  В някои страни до 80% от всички 
служители в държавната администрация са все още държавни служители.  В същото 
време, няма нито обща дефиниция, нито еднакво разбиране кой трябва да има 
специалния статут на държавен служител .Но дали държавните служители трябва да 
продължат да бъдат третирани различно и да имат специални условия на работа? И 
трябва ли всички служители в държавната администрация да имат еднакъв статут и 
управлението на  човешките ресурси трябва ли да се фокусира върху създаването на 
задоволителни условия на работа за всички ?   

В Европа обаче никоя страна няма желание напълно да приватизира национал-
ната си държавна служба. Процесът на нормализация в много страни довежда до 
доста уеднаквявания, но не и до пълна приватизация и най-вече служителите в 
държавната администрация още се радват на специалния си статут. В допълнение, 
към трудностите, при вземането на решение кой трябва да бъде държавен служител 
възниква още един парадокс:  въпреки че повечето страни-членки не искат изцяло да 
приватизират публичната администрация, условията на труд са уеднаквени с тези в 
частния сектор.  Все пак,  този процес на изравняване не е еднопосочен –  в някои слу-
чаи условията на труд в частния сектор също са уеднаквени с тези в държавния 
сектор. 

В  бъдеще въпросът за уеднаквяването трябва да бъде съчетан със сериозна 
дискусия за политиката на управление на човешките ресурси.  Настоящото изследване  
показва, че има много основателни  причини да  се  “нормализира” статутът и работ-
ните практики в бюрократични преди държавни служби. Нормализирането обаче не 
означава влошаване на условията на труд.  Има все повече сведения,  че до няколко 
години условията на труд ще станат отново най -важната точка от дневния ред.  
Изискванията да се работи по-дълго,  по-бързо и по-ефикасно,  като допълнение на 
по-лесното постигане на целите, по-голямата мобилност и гъвкавост,  поемането на 
повече отговорности и др. не може да продължава безкрайно. Как държавният слу-
жител на ХХІ  век ще се справи с тези предизвикателства?  Това,  от което имаме 
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нужда, е истинска политика на управлението на човешките ресурси, която да е обър-
ната към слабостите на структурите и процесите в тази сфера, а не към резултатите от 
работата на хората – добри или лоши.  

 
ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО-НЕУТРАЛНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ 
ЛИ СА ОТДРУГИТЕ?  
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 служители 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 политическо върховенство?” 
Очевидно, държавните служители на различни позиции трябва да се различават. 
Както и заетите в частния сектор, публичните администратори никога не са неутрални 
в работата си. Те носят социалния си произход, опит, отношението и обноските си 
(елита, висшата класа, жените са различни, малцинствата), макар още да не е изяснено 
дали социалният произход или административната култура са от по-голямо значение. 
Пълният неутралитет е невъзможен (Кингсли). Но фактът, че държавните служители 
не са неутрални, не означава, че са политизирани. Основната дейност на публичните 
служители все още е писането и прилагането на закони, наредби и програми. Всеки 
ден публичните администратори трябва да съветват министри за важни предстоящи 
решения. При това, държавните служители изпълняват също и други дейности. 
Нарастващият брой второстепенни юрисдикции (или според терминологията на ЕС – 
комитология) 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 
административните им решения. 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 държавни служители, лансиращи закони за общността. Освен 
това, едно от най- забележителните 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 неутрални държавни служители. Вместо това, е нужно да 
има лоялни държавни служители, които са наясно по въпросите на етиката, опас-
ността от корупция и проблемите, свързани с политическото протежиране.  
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ИЗВОДИ 
Реформите увеличават ли удовлетворението от работата?   
В много страни държавните служители не одобряват твърде многото правила и 

бавните процедури по вземане на решение, липсата на достатъчно персонал и 
кратките срокове, ограничените възможности за развитие в кариерата, бавното 
напредване в йерархията, вземането предвид по-високата длъжност вместо заслугите, 
по-ниското заплащане, ограничените възможности за самостоятелно вземане на 
решения и усещането за работа в голяма,  не прозрачна йерархична организация.  Така 
или иначе,  тези проблеми имат ограничено влияние върху нивото на щастие.  В това 
отношение, челно място заемат проблеми като служебните взаимоотношения с коле-
ги,  удвояването на работата,  твърде голямата бюрокрация, липсата на насоки и – къ-
дето присъстват  – тормозът на работното място и лошото ръководство. 

И накрая,  вътрешните подбуди (например възможността да се развият личните 
инициативи и идеи) имат по-силен мотивационен ефект от външните (като заплаща-
нето и възможността за кариера).  В резултат на това,  както и за да се увеличи моти-
вацията на персонала,  трябва да се направи повече за вътрешните подбуди. Всички 
споменати проучвания разкриват интересен парадокс: държавните служители прин-
ципно са много доволни от работата си, но често страдат от лошата репутация на 
службите в държавния сектор.  Въпреки че са доволни,  те не одобряват политиката за 
израстване в кариерата,  липсата на признание,  липсата на отговорност и в по-малка 
степен – висшестоящите. Възниква въпросът дали реформите на условията на труд ще 
продължат да подкрепят положителните аспекти на работата, за да поддържат 
високата степен на удовлетвореност, както и да подобрят онези страни, които 
създават недоволство. В действителност обаче, такава позиция изглежда много неси-
гурна. 
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THE SHARES OF THE HUSBAND COMMUNITY PROPERTY 

CREATED AND EXPANDED DURING THE MARRIAGE 
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Abstract: The shares of the husband and wife are considered to be equal in the community 
property created and expanded during the marriage. How much exactly have the sides 
participated in forming and broadening this property is of essential meaning, considering 
the same tangible rights being shared and therefore divided after putting the marriage to a 
legal end. 
 
 

Съпружеската имуществена общност е изградена от вещни права, придобити в 
следствие на вложен принос от всеки от съпрузите. Приносът води до възникването 
на важни правни последици, като закона гарантира, че с прекратяването на имущест-
вената общност всеки от съпрузите ще бъде обезщетен за това, което е дал по време 
на съвместният семеен живот. Тъй като семейството е градивната клетка на всяко 
общество, е важно приносът да бъде разгледан, да се разбере същността му и правата, 
които той предоставя, защото без принос не е възможно изграждането на стабилно 
семейство. 

За да разберем какво е това приносът в съпружеската имуществена общност, 
най-напред трябва да разгледаме формите на приноса. Те са материалноправни усло-
вия, които определят дела на съпруга от общото имущество при прекратяване на 
съпружеската имуществена общност. 

Формите на съвместен принос са определени в чл 21, ал.2 от Семейния кодекс, 
който гласи, че „съвместния принос може да се изрази във влагане на стредства, на 
труд, в грижи за децата и в работа в домакинството”. Чл. 21, ал.2 не обхваща изчерпа-
телно конкретните проявления на принос, а само основните.  

Приема се, че формите на съвместения принос се разделят на две групи – тези 
на прекия съвместен принос, които се изразява във влагане на средства и труд, и 
косвен, който се изразява в грижи за децата и работа в домакинството. Обикновено 
правото да се иска по-голям дял се осъществява от онзи, който смята, че има по-голям 
принос, най-вече пряк и той се коституира като ищец, докато косвения принос е 
свързан най-вече с ответника. Това е така поради факта, че по-често се ползва кос-
вения принос за защита на правните интереси на по-несъстоятелния съпруг.  Поста-
новление № 5 на Пленума на Върховния съд от 31.10.1972 г. въвежда допълнителни 
проявления на приноса, като „създадената спокойна обстановка на другия съпруг да 
се труди и твори и всички други обстоятелства от значение за приноса в 
придобиванията на общите вещи и изграждане благополучието на семейството”. 
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В законодателството и в теорията не се среща определение, което да посочва 
каква е разликата между двата вида принос, но тя може да се изведе от практиката и 
най-вече от Постановление № 5/72. Според нас разликата между преките и косвените 
форми се изразява в това, че първите са насочени към непосредствено придобиване и 
създаване на вещни права, а косвените – към създаване на спокойна, добра семейна 
среда, предразполагаща осъществяването на преките форми от другият съпруг. 

 
Смятаме, че формите на пряк принос са с имуществен характер, тъй като те са 

насочени към увеличаване стойността на общото имущество, докато косвените са с 
неимуществен характер и само благоприятстват общия семеен живот. Това разделе-
ние има приложение при определяне на по-голям дял за един от съпрузите, който е 
увеличавал стойността на общността, влагайки имуществен принос. Ролята на неиму-
ществения ще бъде да изравни или поне да намали по-големият дял. 

 
Приноса на единия съпруг се изразява във всяко съдействие за придобиване на 

вещта. Той може да се състои във влагане на съпружески средства или труд. Под 
съпружески средства имаме предвид пари придобити с лична трудова дейност по 
време на брака, с които съпруга може да се разпорежда лично без съгласието на дру-
гия съпруг, но имуществото закупено с тях е общо, на двамата съпрузи. 

 
От чл. 21 ал. 2 СК в теорията трудът е изведен като отделно проявление на пряк 

принос, но докато влагането на средства може да бъде само и единствено пряк 
принос, трудът може да бъде и косвен. Според нас въпросът за труда като пряка 
форма на принос е ясен – насочен към придобиване на вещни права, докато, за да го 
изясним като форма на косвен принос, може да разгледаме различни примери, как-
вито са грижата за децата, работа в домакинството, грижа за болен роднина на съпруг, 
който е заминал в чужбина, за да работи и по този начин спестява средства за друго 
лице, което да полага тези грижи, осигуряване на благоприятна среда за работа, тво-
рене и т.н. Следователно може да се направи изводът, че трудът като форма на косвен 
принос е насочен към създаване на спокойна семейна среда, позволявайки на другият 
съпруг да изкарва средства за семейството. 

 
Закона в чл. 21 ал. 2 изброява формите на принос примерно, но тъй като от пре-

ките форми могат да се изведат само разновидности, може да се предположи, че те са 
изброени изчерпателно. От чисто житейска гледна точка може да се смята, че преките 
форми са изрично изборени в закона, докато косвените са примерно изброени. 

 
Семейния кодекс от 2009 г. посочва изрично, че съвместния принос е условие 

за възникване на съпружеската имуществена общност. Това се извлича от разпоредба-
та на чл 21 ал. 1 - „Вещните права, придобити по време на брака в резултат на съв-
местен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име 
са придобити”.  

 
Придобито чрез съвместен принос се смята това, което е платено с пари от два-

мата съпрузи и това което е платено с доходите само на единия съпруг, ако другият се 
е грижел за нуждите на семейството си, чрез полагане на труд вън от семейството или 
в семейството. Съпругът дал парите си за придобиването може да предяви иск по 
чл.21 ал. 4 СК за установяването на несъществуването на вещното право на единия от 
съпрузите. 
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Фактическият принос на единия съпруг се смята за съвместен, поради факта, че 
той се осъществява благодарение на естеството на общия семеен живот – общите уси-
лия за подържане на добра семейна среда. 

 
Личният принос на съпруг към съпружеската имуществена общност има важно 

значение при прекратяването й, тъй като единият съпруг може да е допринесъл с мно-
го повече от другия, а разликата в приноса е условие за предявяване на различни 
искове – по чл. 21 ал. 4 СК, по чл. 29 ал. 3 СК. 

 
Чл. 21 ал. 4 СК урежда правото на единият съпруг или негов наследник да 

предяви иск срещу другия, както и срещу негови наследници, за да се признае със 
сила на присъдено нещо, че последният не е носител на вещни права, придобити по 
време на брака, поради липса на съвместен принос. 

 
Доказателствената тежест по този иск пада върху съпруга, които твърди пълна-

та липса на принос на другия съпруг, като по този начин той се стреми към оборване 
презумцията на чл. 21 ал. 3 СК. Именно в това се състои и предметът на иска – 
пълната липса на съдействие за придобиване на другият съпруг – формите на принос 
в чл.21 ал. 2 СК, както и други форми, които не са изрично посочени там. За целта на 
доказването може да се използват всякакви доказателствени средства – писмени, сви-
детелски показания, съдебни експертизи и др. 

 
Приема се единодушно, че искът по чл. 21 ал. 4 СК е отрицателен установите-

лен иск, тъй като с него се иска потвърждаването със сила на присъдено нещо, че еди-
ният съпруг няма принос в придобивките, следователно няма права върху определени 
вещи. Този иск може да бъде предявен като първоначален, но и като насрещен. Той 
може да се предявява както по време на брака, така и след неговото прекратяване, тъй 
като не се погасява по давност, поради това, че е установителен иск. 

 
Искът може да се предявява както от съпруг приживе, така и от неговите 

наследници, когато смъртта на наследодателя е била причина за прекратяване на 
брака, а също и когато бракът е бил прекратен по съдебен ред, но наследодателят не е 
предявил иска приживе. Наследниците могат да продължат и вече образувано произ-
водство от починалият съпруг. Когато се предяви иска, трябва да се доказва принос за 
определеното придобиване, като може да се доказва за отделен период или за целият 
период на брака. 

 
Чл. 29, ал. 3 СК дава възможност на съпруга да получи по-голям дял от общо-

то имущество, „ако приносът му в придобиването значително надхвърля приноса на 
другия” съпруг. Нужно е във всеки спор да се установи значителната разлика в 
приноса и тя да е съобразена със спецификата на конкретния случай, тъй като закона 
не дава конкретно обяснение в какво се изразява това значително надхвърляне.   

 
В т.8 на ППВС № 5/1972г. се приема, че явното и значително несъответствие в 

приноса не се установява чрез съпоставяне трудовото възнаграждение на съпрузите. В 
по-новата съдебна практика също се подкрепя този принцип, като съдът винаги 
съпоставя разликата в доходите на страните, но и признава  косвения принос, както на 
страните, така и на трети лица – родители на съпрузите. 
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Когато има принос от трети лица (например съпрузите заживеят в дома на 
родителите на един от тях, родителите са поемали разноските за храната и т.н.), той се 
счита към косвения и е в полза на съпруга, от чиято страна е направен. 

Когато се предяви иска, трябва да се докаже значителен принос за целият пе-
риод на брака, като е нужно отново да се изследват всички форми на принос и на 
двамата съпрузи, за да се установи значителната разлика.  

 
В решение № 53 от 13.02.2006 г. по гражд. д. №1243/2004 г. II г.о. ВКС 

определя, че при търсене на разликата в доходите се разглеждат тези доходи, които са 
реализирани като принос. Съпружеската общност е съставена от вещни права, следо-
вателно проявлението на приноса като средства трябва да бъде използван за придоби-
ване на такива, за да се считат средствата за принос. 

 
Разликата в приноса се доказва с писмени и устни доказателства, като с тях 

може да се докажат  всички форми на принос. 
 
Обект за определяне на по-голям дял в съпружеската имуществената общност 

са всички общи вещни права. Той не е индивидуализирана част от общото имущество, 
а е съвкупността от всички вещни права от съпружеската имуществена общност. Това 
е така от употребения израз в чл. 29, ал. 3 СК „общото имущество”. Затова значител-
ността на разликата в приноса на съпрузите се определя в зависимост от цялото общо 
имущество, а не само от една вещ. И от това следва, че не може значителният принос 
към една вещ да обуславя по-голям дял от цялото имущество, нужно е да се разгледа 
приноса на съпруга по отношение на цялото общо имущество. Аргумент за казаното е 
също съставния характер на приноса, който вкючва няколко форми, всяка от които 
може да се прояви по различен начин и по различно време. Съдът трябва да провери 
всички форми на принос и значителната им разлика между страните.  

 
Прекият приносът на единия съпруг в придобиването значително може да над-

хвърли приноса на другия, дори и да се е проявил в кратък период от време или 
периодично по време на брака. Това е по-лесно доказуемо при влагането на средства, 
докато при полагането на труд е по-трудно защото и двамата работят и влагат труд по 
различно време и по различен начин. А относно косвеният принос, поради ноговия 
характер, е нужно той да се е проявили продължително във времето. Този принос по-
трудно би обусловил отсъждането на по-голям дял. Той по-скоро би уеднаквил дяло-
вете или би намалил по-голямия дял на другият съпруг. 

 
Ако единият съпруг не е допринесъл изобщо за придобиването на общото иму-

щество, и другият е предявил иск по чл. 29, ал. 3 СК и в развитието на производството 
се установи това, съдът може да отсъди по-голям дял на предявилият иска съпруг, а не 
цялото имущество, тоест ще присъди някаква, дори и минимална, част от семейното 
имущество на другия съпруг, ако не е предявен иск за оборване на презумцията за 
съвместен принос (чл.21 ал. 3 СК). 

 
Правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради съ-

ществено по-голям принос е потестативно, имуществено право. То има за обект съв-
купност от вещни права. Упражняването на това право от титуляра му има за после-
дица увеличаване на неговият патримониум чрез внасянето на допълнителни иму-
ществени блага. 
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Съществуват различни мнения за това дали този иск може да бъде предявен и 
от кредиторите на съпруга, тъй като те имат интерес неговото имущество да се 
увеличи. Според едното мнение (застъпено в коментара на семейния кодекс от 2009 г. - 
Цанка Цанкова, Методи Марков) кредиторът може на основание чл. 134 ЗЗД да 
предяви иска, тъй като той е „обикновено прехвърлимо имуществено право”. Друго 
мнение, основано на Постановление № 5/72 г. на Пленума на ВС на НРБ, е, че 
кредиторът не може да предяви иска, тъй като преценката за завеждането му е строго 
лична, както се посочва и в чл. 134 ЗЗД. 

 
Нашето мнение е, че кредиторът не може да предяви иска, поради това, че това 

зависи от субективното отношение на съпруга, тъй като, най-малкото, той има пряко 
наблюдение върху брака. Тъй като липсва изричен текст в закона, по аналогия може 
да се приложи правилото на чл. 21 ал. 4 СК, в който овластените да предяват иска са 
изрично изброени – съпруга по време на брак и след неговото прекратяване, както и 
наследниците на съпруга. Вярно е, че кредиторът може да предяви иск срещу наслед-
ниците на длъжника за връщане на дължимото, но самият кредитор не може чрез 
разширително тълкуване на нормата да се приобщи към кръга на овластените да пре-
дяват иска, защото правото на предявяване му било „прехвърлимо”. 

 
Наследимо ли е това право? 
При смърт на единия съпруг, което прекратява СИО, това право не може да 

бъде наследено, тъй като чл. 29 ал. 3 СК, носещ заглавие „Определяне на по-голям 
дял на съпруга”, определя изрично кога точно възниква това право – при развод или 
по реда на чл. 27 ал. 2 (при прекратяване на СИО по съдебен ред и по време на брака, 
ако важни причини налагат това), които предпоставки се осъществяват приживе на 
съпрузите. В този случай титуляр на правото на по-голям дял поради принос е един от 
съпрузите и е предоставено изцяло на неговата преценка дали да прекрати общността 
и дали да иска по-голям дял. 

 
Ако по време на брака съпружеската имуществена общност не е била прекра-

тена, тогава починалият съпруг не е бил носител на правото, а следователно не може 
и да го прехвърли на наследниците си. Правото не може да се упражнява нито от 
наследниците на починалият съпруг към преживелият съпруг, нито от преживелият 
съпруг спрямо наследниците. 

 
Ако починалият съпруг е упражнил правото си приживе, предявявайки иск за 

определяне на по-голям дял, наследниците му могат да встъпят в производството 
(ГПК чл. 230 ал. 1). 

 
Ако съпруга почине след като съпружеската имуществена общност е била 

прекратена с развод, с унищожаването на брака и по реда на чл. 27 ал. 2 СК, както и 
ако не е изтекъл преклузивният срок от една година за упражняване на правото да 
иска по-голям дял поради значителен принос, това потестативно право на иск ще 
възникне за наследниците му. То възниква и за преживелия съпруг при същите 
условия, срещу наследниците на починалия съпруг, тъй като наследниците в този слу-
чай ще са тези, които се обогатяват. За тях възниква както правото да предявят иск, 
така и за продължанването на този иск, ако вече е бил предявен от наследодателя. 

 
Приема се, че предявяването на този иск е свързан с личната воля, субектив-

ната преценка на съпруга, тъй като той би имал най-добри наблюдения върху брака, 
най-добре би знаел какъв е приносът на другият съпруг и какъв е неговият личен, 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 252

затова и се подкрепя тезата, че това право на иск, предоставено за упражняване от 
трети лица по силата на чл. 21 ал. 4 т. 2 СК, не трябва да се предоставя на широк кръг 
наследници, които може дори да нямат никакви лични наблюдения върху брака, а 
само на най-тесният кръг, тъй като те биха имали непосредствени наблюдения. 

Смъртта на един от съпрузите е посочена като основание за прекратяване на 
брака в чл. 44 СК, но не и като основание по чл. 29 ал. 3 СК за възникване на правото 
на по-голям дял, макар смъртта да прекратява и общността между съпрузите. В този 
случай може да се стигне до неоснователно обогатяване, несправедливост, и поради 
тази причина преживелият съпруг може да предяви иск по чл. 12 ал. 2 ЗН, отнасящ се 
за сънаследници, които приживе на наследодателя са спомогнали да се увеличи 
наследството, които могат, ако не са били възнаградени по друг начин, да искат при 
делбата да се пресметне това увеличение в тяхна полза, като това увеличение може да 
се даде в имот или пари и съдът е задължен с вида на искането. Този иск може да се 
предяви в делбеният процес или в общия исков процес след смъртта на наследодателя 
в петгодишен срок, които е погасителен. Това право не възниква, ако общността е 
прекратена по време на брака, при което е било упражнено правото на определяне на 
по-голям дял и е бил компенсиран. 

Както правото за определяне на по-голям дял, така и правилото на чл. 12 ал. 2 
ЗН, са изградени върху принципа за недопускане на неоснователно обогатяване. 

Приносът на един от съпрузите има значение не само при разделянето на 
общото съпружеско имущество, но също така дава право на част от вземанията и 
стойността на вещи от личното имущество на другият съпруг при режим на общност, 
което е уредено в чл. 30 СК. Предметът на това право включва вещи и вземания на 
другият съпруг, които не са част от общото имущество. Чл. 30 СК казва, че вещите 
трябва да са такива, които се използват за упражняване на професия или на занаят, 
които са изключени от съпружеската общност по силата на чл. 22 ал. 2 СК. При 
взиманията не се включват само паричните. Само прехвърлимите вземания могат да 
са предмет на иск по чл. 30 СК, като те трябва да са възникнали, но да не са погасени 
към момента на прекратяване на брака. По силата на чл. 30 ал. 2 СК към тези 
имущества се прибавят и вещите и вземанията, включени в в търговското предприя-
тие на едноличния търговец.  

Предпоставките за предявяването на иска основан на правото да се иска част от 
стойността на вещи от личното имущество на другият съпруг са: тези вещи или взе-
мания да са на значителна стойност, да са придобити по време на брака, предявилият 
иска съпруг да има принос за придобиването им. За да се определи какъв дял трябва 
да получи съпруга, правилно е да се вземе предвид съотношението на приноса на 
всеки двамата съпрузи в придобиването. 

В чл. 162 от ГПК гласи „Когато искът е установен в своето основание, но няма 
достатъчно данни за неговия размер, съдът определя размера по своя преценка или 
взема заключението на вещо лице”. Ако в производството се докаже приноса на ище-
ца, но той няма дастатъчно данни за размера на приноса си, съдът може по справед-
ливост да определи размера, сам или с помощта на вещо лице. 

Разнородният характер на правото да се получи част от вземания и стойността 
на вещите от личното имущество на другия съпруг намира израз в това, че има значе-
ние дали се предявява за вещи или вземания, за придобиването на които съпруга има 
принос. По отношение на вещите може да се иска само част от стойността им, а по от-
ношение към вземанията се иска само част от тях. 

Искът, с който се иска част от стойността на вещите, е осъдителен, а искът, с 
който се иска част от вземанията, е конститутивен. Това е така поради същността на 
исканията. Правото да се получи част от стойността на вещите е притезателно право, 
докато правото да се получи част от вземанията е потестативно право. 
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Легитимирани по тези искове освен от съпрузите са и техните наследници. А 
относно легитимацията на кредиторите, важи правилото за чл. 29, ал. 3 СК – те не 
могат да предявяват това право. 

С оглед предмета на това право последиците са различни. По отношение на 
личните вещи собственика се запазва, но той дължи съответна част от стойността им 
на другия съпруг. А относно вземанията – част от всяко вземане преминава върху 
ищеца (подобно на цесията). Вземането преминава в същото състояние, в какво то е 
било преди развода, заедно със всички лихви, обезпечения, неустойки и обезщетения. 
Уведомяването на длъжника става от овластения от съда да извърши това длъжник, 
като му представи препис от съдебното решение. Налице е една несправедливост по 
отношение на лишения от вземания съпруг, защото се запазват свързаните с тях 
насрещни задължения, ако не са били изпълнени по време на брака. 

В определени случаи основание за оборване на презумцията за съвместния 
принос и от там приноса на другия съпруг е фактическата раздяла. Под фактическа 
раздяла се приема не само съпрузите да живеят разделено, а и наличието на духовна, 
икономическа и физическа раздяла между тях. Защото не е справедливо в сключен 
брак с режим на съпружеска имуществена общност, в който липсва духовна, иконо-
мическа и физическа връзка и желание за запазване на съпружеската общност, да се 
предполага съвместен принос, затова новопридобитото имущество не може да се смя-
та като част от общото имущество, дори съпрузите да имат някакви отношения 
относно общото имущество, като подържането му или гледането на децата. Същест-
вуват случаи, в които съпрузите живеят на различни места поради обществени, слу-
жебни и лични причини, но духовна и икономическа раздяла не е налице, например 
командировки или в зависимост от доходите им да не могат да си позволят общо жи-
лище. В тези случаи се приема, че не е настъпило положение на фактическа раздяла. 

Във всички тези хипотези закона гарантира справедливостта, като дава възмож-
ност на съпруга, вложил своя принос в съпружеската общност, да вземе своя дял от 
общото имущество, но също и от личните вещи на другия съпруг, чието придобиване 
е спомогнал. В защита на тази идея той е предоставил възможност това право да се 
упражни  и от наследници му. Това е израз на недоспускането на неоснователно обо-
гатяване. Изграждането на добра семейна среда е в пряка зависимост от предоставе-
ния принос на всеки от съпрузите, това е целта, заради която те встъпват в брак. 
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THE INTERCOUNTRY ADOPTION.  

PROCEDURES AND MECKANISMS  FOR  ACCOMPLISHING  
 

Ahmed Ahmedov, Kalina Georgieva 
 
 

Abstract: The intercountry adoption may offer the advantage of a permanent family to a 
child for whom a suitable family cannot be found in his or her State of origin. In the present 
exposition it can be seen procedures for accomplishing it and the role of Ministry of justice 
of Bulgaria.  
 
Key words: intercountry  adoption, procedures  
 
 

Уводни бележки 
Има различни теории в доктрината относно правната същност на осиновява-

нето. Последното може да се схване като правопораждащ юридически факт или като 
правоотношениe [1]. Функциите, които изпълнява също са разнообразни: обезпечава-
не на родителски грижи за детето; удовлетворяване естествените стремежи към 
майчинство или бащинство; грижа за детето и закрилата му (закрилата на децата е 
едно от основните положения, закрепени в демократичните конституции [2]. Консти-
туцията на Република България не прави изключение, като прокламира тези принципи 
в чл. 14 и чл. 47.); способства създаването на наследник в бездетно семейство и т.н.  

Този правен институт е обект и на международна регламентация. Вземайки под 
внимание деликатността на проблематиката, държавите прибягват към това решение, 
за да може да се осигури постоянно семейство на дете, за което не може да бъде наме-
рено подходящо семейство в неговата държава по произход. От правна гледна точка и 
особено по повод приложимото право също възникват редица въпроси. При това 
правоотношение, може да се стигне до засягане на лица повече от две държави, с 
различни белези като гражданство и обичайно местопребиваване, което допълнително 
усложнява проблематиката. 

Източници и приложимото право 
Основни източници от международен характер  са Конвенцията за правата на 

детето [3], Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на 
международното осиновяванe [4],  Конвенцията на Съвета на Европа за осиновяване 
на деца [5], а от националните: Кодекса на международното частно право [6], Семей-
ният кодекс [7], Наредба № 12 от 30.09 2009 г. за условията и реда за издаване и  
отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за 
осъществяване и прекратяване  дейността на акредитираните организации, Наредба 
№13/30.09.2009 г. за определяне на условията и реда за даване на съгласие за 
международно осиновяване и за воденето на регистрите по международно осиновя-
ван, Правилника за дейността на Съвета по международно осиновяване.  
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Според разпоредбите на Семейния кодекс дете с обичайно местопребиваване в 
Република България може да бъде осиновено от лице с обичайно местопребиваване в 
чужбина, когато са изчерпани възможностите за осиновяването му в страната. Осино-
вяващ с обичайно местопребиваване в чужбина може да осинови дете с обичайно 
местопребиваване в Република България. Това е допустимо само, ако има обичайно 
местопребиваване в държава, която ще признае решението на българския съд за оси-
новяване. При пръв прочит се забелязва, че СК възприема нов модел при разгранача-
ването на международното осиновяване от националното. Изоставен е критерият за 
гражданството на осиновявания и осиновителя  и се въвежда критерият за „обичайно 
местопребиваване” и необходимостта от преместване на детето от обичайното му 
местопребиваване в друга държава след неговото осиновяване. Новото правило има 
важно значение за определяне на приложимото право при осиновяване: при осиновя-
ване на лице с обичайно местопребиваване в Република България от лице, което не е 
български гражданин, но с обичайно местопребиваване в Република България, се при-
лагат разпоредбите на СК; когато осиновяващият е лице с обичайно местопребива-
ване в чужбина, ще се приложат успоредно правилата за националното осиновяване и 
разпоредбите на раздел V, глава осем на СК; когато осиновяваният е български граж-
данин, но с обичайно местопребиваване в чужбина, прилага се законодателството на 
тази държава; при осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в държава, която 
не е страна по Хагската конвенция е необходимо уверение, че решението на българ-
ския съд относно осиновяването ще бъде признато. Трябва да се отбележи, че според 
настоящия СК се предвижда принципа за предимството на националното осиновяване 
и вторичният характер на международното осиновяване.  

Кодексът не международното частно право (КМЧП), от своя страна, също 
посочва приложимото законодателство при осиновяване. Според чл. 84 условията за 
осиновяването се уреждат от правото на държавата, чиито граждани са осиновява-
щият (осиновяващите) и осиновяваният към момента на подаване на молбата за оси-
новяване. Ако те са с различно гражданство, прилага се отечественото право на всяко 
от лицата. КМЧП съдържа и особени изисквания, когато осиновяваният е български 
гражданин. Тогава осиновяващият, който има обичайно местопребиваване в друга 
държава, трябва да отговаря и на условията за осиновяване по правото на тази дър-
жава. Действието на осиновяването се урежда от общото отечествено право на осино-
вителя и осиновения. Ако те са с различно гражданство, прилага се правото на държа-
вата, в която е тяхното общо обичайно местопребиваване.  

 
Условията, които трябва да са налице при международното осиновяване 
В Семейния кодекс се съдържат общите условия за допускане на осиновя-

ването и допълнителни такива, в зависимост от вида на осиновяването. 
Първото условие е възрастта. Осиновяваният не трябва да е навършил 18-го-

дишна възраст. Това е горната граница. Долна граница по принцип няма, с няколко 
изключения. Според чл. 89 (2) СК осиновяване може да се допусне не по-рано от 30 
дни от раждането на детето (съгласно КСЕОД този срок не може да е по-малък от 
шест седмици. За осиновяващия се изисква минимална възраст от осемнадесет го-
дини, а горна граница няма (пак според КСЕОД се предвижда възраст не по-висока от 
30 години). Възрастовата разлика трябва да е поне 15 години между осиновявания и 
осиновяващия (според КСЕОД тази разлика трябва да е поне 16 години). Това пра-
вило също си има изключение, що се отнася за осиновяване на рождено дете на 
съпруг от другия съпруг. Осиновяващият трябва да е дееспособно лице и да не е ли-
шено от родителски права. 
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На следващо място се изискват необходимите съгласия по чл. 89 и чл.117 (1) и 
мненията по чл. 90. и чл. 115 т. 4 СК.  

Не на последно място, условието, което трябва да е налице, за да е осъществи-
мо осиновяването е вписването на осиновявания и осиновяващия в съответните 
регистри по чл. 113 (1) т.1, 2 и 3.  

 
Компетентни органи по международно осиновяване. 
Министърът на правосъдието осъществява функциите на централен орган, 

предвиден в Хагската конвенция и се подпомага от Съвета по международно осино-
вяване. 

Министърът на правосъдието осъществява дейността по международните оси-
новявания, упражнява контрол върху дейността на акредитираните организации за 
посредничество при международните осиновявания, издава наредба за реда и усло-
вията за водене на регистрите на международните осиновявания, изразява становище, 
когато законодателството на държавата, където е обичайното местопребиваване на де-
тето, изисква произнасянето му.  

Съветът по международно осиновяване е колективен орган  състои от предсе-
дател (той е заместник-министър на правосъдието) и шестима членове – по един пред-
ставител на Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването, 
Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и 
социалната политика, Министерството на външните работи и на Държавната агенция 
за закрила на детето. Председателят и членовете имат по един заместник. В своята 
работа Съветът се ръководи от Правилник за дейността му, издаден от министъра на 
правосъдието. Съветът е постоянно действащ орган и заседанията  му поначало  са  
закрити.  Съветът по международно осиновяване изразява мнение пред министъра на 
правосъдието относно молбите на осиновяващи, прави предложение пред министъра 
на правосъдието по заявленията за издаване на разрешение за посредничество,  
изразява становища и дава препоръки на министъра на правосъдието във връзка с 
международните осиновявания, прави предложение до министъра на правосъдието за 
отнемане на разрешението на акредитирана организация, посредник при международ-
но осиновяване. 

Тук ще разгледаме и „акредитираните организации” по смисъла на чл. 116 (1) 
СК. Тези организации по своята правна същност не се различават от останалите 
юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Акредитирана организация 
се вписва в Централния регистър по чл. 45 (1) от Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел и в публичния регистър на акредитираните организации за посред-
ничество при международно осиновяване.  Учредяването става по нормативно-регист-
рационната система. Когато  юридическо лице с нестопанска цел е чуждестранно и е  
получило акредитация за посредничество в областта на международните осиновява-
ния от чуждестранен орган, може да упражнява дейността си в Република България 
само чрез клон, получил разрешение от министъра на правосъдието за извършване на 
посредническа дейност със съответната държава. Разрешението се издава за срок от 
пет години. Според Хагската конвенция могат да бъдат акредитирани и да запазват 
акредитацията си единствено организации, които проявяват способност да изпълняват 
коректно задачите, които е възможно да им бъдат възложени. Акредитираната 
организация  може да извършва посредничество при международното осиновяване в 
не  повече от десет държави. Чл. 4 от Наредба № 12 поставя редица изисквания към 
организациите относно персоналния им състав (образование, опит и морални качества 
на лицата, участващи в управлението им, наличието на специалисти, които не е 
задължителни да са членове), както и нужни материални условия. Има и няколко 
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отрицателни изисквания за членовете на управителните органи- да не работят в спе-
циализирани институции за отглеждането и възпитаването на деца, лишени от роди-
телски грижи.  

Налице е засилен контрол от страна на Министъра на правосъдието по отноше-
ние на акредитираните организации. Това е т.нар. експлититно правомощие [8].  
Контролът е предварителен (при фазата за издаване на разрешение) и текущ. Форма 
на контрол е и възможността за предсрочно отнемане на издаденото разрешение за 
посредничество [9].  Контролът се изразява в извършване на проверки на дейността  и 
на финансовото му състояние и отправяне на препоръки. В срок до 7 дни  от извърш-
ването на проверката въз основа на констативния протокол се съставя доклад, който 
се предоставя на Съвета по международно осиновяване за изготвяне на предложение 
до министъра за даване на писмени препоръки или за отправяне на предложения за 
отнемане на разрешението.  

 
Механизми и процедури за международно осиновяване. 
Международното осиновяване протича в две фази: административна и съдебна. 

Първата е подготвителна, а втората същинска. 
За да стартира процедурата по международно осиновяване, необходимо е впис-

ването на осиновявания и осиновяващия в съответните регистри, водени от Минис-
терството на правосъдието. Първият регистър е за децата, които могат да бъдат 
осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно 
осиновяване. Вписването на детето в този регистър става по инициатива (служебно) 
на  на Съвета по осиновяване към съответната Регионална дирекция за социално под-
помагане. РДСП изпраща досието на детето с оригиналните документи в МП, като си 
запазва едно копие. Съветът по осиновяване уведомява Съвета по международно оси-
новяване за вписване на дете в регистъра на децата, ако в 6-месечен срок от вписва-
нето му в регионалния регистър за него са определени не по-малко от трима осиновя-
ващи и нито един от тях не е подал молба за осиновяването му или когато въпреки по-
ложените усилия не е възможно да бъде определен подходящ осиновяващ. Вписва-
нето на детето в регистъра по международно осиновяване се отбелязва в регионалния 
регистър и това не е пречка съответният съвет по осиновяване да определи подходящ 
осиновяващ. Не  се изисква вписване на детето в регистъра при хипотезите, в които 
осиновяващият е с обичайно местопребиваване в чужбина и осиновява дете на своя 
съпруг, внук или се явява роднина с осиновявания по съребрена линия от трета сте-
пен. 

За осиновяващите лице се водят два регистъра: регистър на осиновяващи с оби-
чайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно место-
пребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване и регистър на 
осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да 
осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина. За да се впише осиновява-
щият в първия регистър е необходимо да има обичайно местопребиваване в държава, 
страна по Хагската конвенция или в държава, която да признава решението на 
българския съд за осиновяване и да отговаря на изискванията за осиновяващ по 
отечественото си право. 

Вписването в регистъра става по инициатива на осиновяващия, с молба до МП. 
Това може да стане по два начина: чрез централния орган по международните осино-
вявания на държавата, страна по Хагската конвенция или чрез акредитирана организа-
ция. Ако осиновяващият има обичайно местопребиваване в държава, която не е стра-
на по Конвенцията, молбата трябва да се подаде чрез акредитирана организация, 
регистрирана в Република България. 
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В 30-дневен срок от подаване на необходимите документи, предвидени в 
Наредба № 13, се извършва вписването, ако предоставените документи  са изрядни. 
Осиновяващият бива уведомяван в 14-дневен срок от извършването на регистрацията.  

При вписване на осиновяващ с обичайно местопребиваване в страната, желаещ 
да осинови дете с обичайно местопребиваване в чужбина към молбата се прилага и 
разрешение на съответната РДСП, доклад относно годността на лицето да бъде осино-
вяващ. Прилагат се и други документи, в зависимост от правото на държавата, в което 
пребивава детето. 

В срок от 60 дни от вписването на лице с обичайно местопребиваване в 
Република България за осиновяване, Съветът по международно осиновяване определя 
подходящите лица за осиновяващ. Това става по докладите на Дирекция международ-
на правна закрила на детето и международни осиновявания. Критериите са: поред-
ността на вписване на осиновяващите в регистъра, предпочитанията на осиновяващия, 
ако има такива и интересът на детето. Съветът се произнася с решение, което съдържа 
данни за осиновявания и осиновяващия и мотиви. 

Съветът по международно осиновяване се обръща към министъра на правосъ-
дието, за да определи подходящ осиновяващ. Министърът трябва да се произнесе в 
срок от 14 дни. На централния орган по осиновяване на приемащата държава и акре-
дитираната организация се изпращат удостоверението за съгласие за даване ход на 
процедурата и докладът за детето.  

Изисква се и писмено съгласие на осиновяващия, който в 14-дневен срок може 
да установи контакт с детето. При писмен отказ от страна на осиновяващия, Съветът 
предприема действия за определяне на друг осиновяващ по разгледания по-горе ред. 

За осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в чужбина от осиновяващ 
с обичайно местопребиваване в Република България е необходимо  да се направи 
предложение до МП за конкретно дете от съответната държава. Постъпилите доку-
менти се изпращат на съответната РДСП, която консултира осиновяващия и му пред-
ставя копие от документите на представляващата осиновяващия акредитирана орга-
низация. В зависимост от съгласието или отказа на МП се дава ход или не на проце-
дурата по осиновяване. 

Административната фаза завършва с изрично писмено съгласие за осиновяване 
на министъра на правосъдието. Може да последва и отказ, ако  се установят условия, 
които не са в интерес на детето или са допуснати процедурни нарушения. 

Съдебната фаза се изразява в допускане на самото осиновяване. Когато осино-
вяваният е с обичайно местопребиваване в Република България и предстои осиновява-
нето му от лице с обичайно местопребиваване в друга държава, компетентен е 
Софийският градски съд. Молбата за допускане на осиновяването, придружено с 
документите, удостоверяващи даденото съгласие от министъра и документите по чл. 
16 от Наредба № 13 се изпращат до съда от МП. Съдът разглежда молбата в 14-дневен 
срок от постъпването му и се произнася  с решение, взето на заседание пред закрити 
врата. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Софийския апелативен 
съд, чието решение е окончателно. 

Заверен препис от съдебното решение за допускане на осиновяването се 
представя в МП в 7-дневен срок от влизане в сила на решението, въз основа на което 
министърът издава удостоверение, че осиновяването е извършено в съответствие с 
Хагската конвенция. 

Лица с обичайно местопребиваване на територията на договаряща държава, 
които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване на територията на друга 
договаряща държава, следва да се обърнат към централния орган на държавата по 
обичайното им местопребиваване.  
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В случай че централният орган на приемащата държава прецени, че кандида-
тите са годни и подходящи да осиновяват, той подготвя доклад, съдържащ информа-
ция относно самоличността им, правоспособността и годността им да осиновяват, 
личното, семейното и здравословното им състояние, социалната им среда, мотивите 
им за осиновяване, способността им да извършат международно осиновяване, както и 
относно характерните черти на децата, за които те биха били подходящи да се грижат.  

 
Заключение 
От гореизложеното можем да заключим за деликатността на проблематиката и 

опитите на държавата посредством своите органи да контролира и урежда тази 
материя и да осигури безпрепядственото развитие на правоотношенията по повод 
международното осиновяване. Това може да го видим, както в някои декларации [10], 
при ратифицирането на Хагската конвенция, така и в множеството императивни нор-
ми в тази посока, и в контрола, който Министерството на правосъдието осъществява 
преди, през време на процедурата по осиновяване и след приключването на съдебната 
фаза, с което се реализира целият фактически състава на международното осиновя-
ване. 
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ЗАКОНОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ТЪРГОВЦИТЕ С МАЛЪК И СРЕДЕН  
 

Оля Живкова Добрева 
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” 

 
LEGAL MECHANISMS TO ENCOURAGE RETAILERS TO SMALL 

AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES  
 

Olya Zhivkova Dobreva 
 
 

Abstract: Small and medium enterprises are the backbone of European economy and they 
are the largest source of jobs. The state began to pay more attention to SMEs and to change 
the laws in their favor and their progress. However there is still a long way to go before 
SMBs become a worthy competitor to the large enterprises. 
 
Keywords: enterprise, large, medium, small 

 
 

I.  ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Малките и средни предприятия (МСП) съставляват 99 % от всички пред-
приятия в Европейски съюз (ЕС). Те са двигател на европейската икономика. МСП са 
около 23 милиона и с персонал около 100 милиона души са основен източник на пред-
приемачески дух и иновации в ЕС, което е от решаващо значение за конкурентоспо-
собността и заетостта в Съюза. 

 
Малките и средни предприятия имат голяма роля както в Европа, така и в 

повечето от развитите в икономическо отношение държави извън континента. 
Въпреки че преобладават, МСП са непосредствено свързани с големите, изграждайки 
определени принципи: Малките зависят от големите; Малките по-трудно получават 
кредити, но от големите получават стабилност и дългосрочни договори; При големите 
рискът е по-малък.  

 
II. ИЗЛОЖЕНИЕ 

 
Предприятие е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско 

дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната 
и организационната си форма. (§1. ДР на ЗМСП). По-специално това включва само-
стоятелно заети лица и семейни предприятия, занимаващи се със занаятчийски или 
други дейности, както и сдружения или асоциации, обичайно занимаващи се с тър-
говска дейност. Така всички лица по чл. 2 от Търговския закон не се смятат за тър-
говци, въпреки че могат да извършват търговска дейност. Те, въпреки че нямат тър-
говско качество, се занимават и развиват малък или среден бизнес, разчитайки на 
личен труд или като използват и труда на членове на семейството.  
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Малките и средните предприятия имат по-опростена система за управление в 
сравнение с големите предприятия. В повечето случаи те нямат счетоводни и юриди-
чески отдели, техният персонал е ограничен до допустимия, за да отговарят на изиск-
ванията да бъдат малко или средно предприятие. Служителите в МСП обикновено 
изпълняват комплексни функции в условия на слабо разделение на труда. В едно мал-
ко предприятие рядко могат да се срещнат разгреничени и точно определени длъж-
ностни характеристики и описание на работните процедури.  За възникването на тако-
ва предприятие няма изискване за минимален капитал (при Събирателно дружество и 
Командитно дружество) или ако има, то изискването е минимално и е по-скоро фор-
мално (при Дружество с ограничена отговорност и Еднолично дружество с ограниче-
на отговорност). 

 
Законът за малки и  средни предприятия не поставя никакви ограничения за 

правно организационната форма на МСП. Собствениците сами решават дали да бъдат 
еднолични търговски или определено търговско дружество, отговарящо на изисква-
нията за развитие на малък или среден бизнес. 

 
От търговското право ни е известно, че правно организационната форма за 

извършване на търговска дейност от търговци с малък и среден бизнес е разнообраз-
на. Такива търговци могат да бъдат както физически лица – еднолични търговци, така 
и юридически лица – търговски дружества. Търговските дружества могат да бъдат 
както капиталови, така и на личността. Малък и среден бизнес развиват СД и КД като 
дружества на личността, а така също и капиталовите дружества – ООД и разновид-
ността му ЕООД.  Исторически най-рано възникналите дружества са събирателното и 
командитното, за преобладаващата част от които може да се каже, че първоначално 
възникват именно като малък семеен бизнес. Дълго време събирателното дружество е 
сдружение между най-близки роднини и в него са се включвали само членовете на 
семейството. Затова дори и днес събирателното дружество се определя като дру-
жество на семейния бизнес. Командитното дружество пък е най-старият вид тър-
говско дружество, възникнало още през средновековието като сдружение между соб-
ственици на стоки и собственици на кораби, при което сдружение превозвачът вместо 
да получи възнаграждение става участник в разпределението на печалбата. Така СД и 
КД стават първоизточниците на малкия и среден бизнес. Днес събирателното 
дружество има приложение у нас, за разлика от държавите с развита пазарна иконо-
мика, където използването му е сравнително по-ограничено. Затова пък командитното 
дружество, което няма широко приложение в нашата практика, в страните с развита 
пазарна икономика заема по-голям дял в структурата на дребния и среден бизнес в 
сравнение със СД. 

За разлика от събирателното и командитното дружество, дружеството с ограни-
чена отговорност (ООД) възниква по-късно и е породено именно от историческата 
необходимост по отношения на дребния и среден бизнес да се създадат условия за 
ограничаване на отговорността на съдружници до размера на участието им в капитала 
на дружеството. Важна роля за възникването и съществуването на ООД има хибрид-
ният му характер. Дружеството възприема положителните страни на търговските дру-
жества на личността, които съчетава с положителните страни на търговските дружест-
ва на капитала, като в същото време се отстраняват отрицателните черти както на 
персоналните, така и на капиталовите търговски дружества. От финансово гледна 
точка ООД е широко достъпна форма на търговско дружество. То е търговско дру-
жество на малките и средни стопански субекти (малките и средни предприятия), 
които се обединяват с оглед на личностните си качества за извършване на съвместна 
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търговска дейност. Въпреки хибридността на характера му, в ООД преобладават 
капиталовите дружествени характеристики, поради което то се определя като дру-
жество на капитала. По волята на съдружниците ООД може да се доближи плътно до 
СД и КД или дори до АД и това обяснява голямата му популярност не само у нас, а и 
във всички страни с пазарна икономика. Широко разпространение има ЕООД с дър-
жавно или общинско имущество. Образуването на такива дружества и преобразу-
ването в такива дружества на държавни и общински предприятия е предпоставка и 
първи етап в приватизацията на държавната  и особено на общинската собственост у 
нас.  

 
Първият  Закон за малките и средните предприятия (ЗМСП), в България е приет 

през 1999 г. (обн. в ДВ, брой 84 от 24.09.1999г.) Именно в хода на преговорния процес 
за членство на България в Европейския съюз по Глава 16 „Малки и средни пред-
приятия” е поет ангажиментът от българска страна в законодателството ни да бъде 
възприета европейската дефиниция на МСП. Това става окончателно през 2006 г., 
когато с промяна в ЗМСП е възприета дефиницията по Препоръка 2003/362/ЕС. 
Водещ критерий и преди и след промяната на текста си остава броят на работниците. 

 

Критерий Микро 
предприятие 

Малко 
предприятие 

Средно 
предприятие 

Численост на 
персонала < 10 < 50 < 250 

Годишен оборот или   
стойност на активите < 3 900 000 лева <19 500 000 лева < 97 500 000 лева 

< 84 000 000 лева 

 
Според чл.3 ЗМСП микропредприятия са тези предприятия, чийто средно-

списъчен брой на персонала е по-малък от 10 души, годишният оборот не превишава 
3 900 000 лева и/или стойността на активите не превишават 3 900 000 лева. Малките 
предприятия разполагат със средносписъчен брой на персонала по-малък от 50 души, 
годишен оборот непревишаващ 19 500 000 лева и/или стойност на активите, които не 
превишават 19 500 000 лева. Според ЗМСП средни са предприятията, чийто средно-
списъчен брой на персонала е по-малък от 250 души, годишният оборот не надхвърля 
97 500 000 лева и/или стойността на активите не превишава 84 000 000 лева. Средно-
списъчният брой на персонала се изчислява на базата на броя на персонала, нает във и 
от името на предприятието на пълно работно време през цялата година. Персоналът, 
който не е работил през цялата година, лицата, работещи на непълно работно време, 
независимо от продължителността на работата, и сезонно наетите работници се при-
числяват към пълна заетост. Персоналът на предприятието се състои от: (1) наетите 
лица по трудово правоотношение и приравнено на трудово правоотношение; (2) лица-
та без трудово или приравнено на него правоотношение, които са в договорно отно-
шение с предприятието и се смятат за наети лица; (3) собствениците-управители, 
включително едноличните търговци, полагащи труд като член-кооператори по реда на 
Закона за кооперациите, като занаятчии по ред на Закона за занаятите или като 
земеделски производители; (4) съдружниците, които участват с личен труд в обичай-
ната дейност на предприятието и получават доход срещу този труд. В числеността на 
персонала не се включват стажанти, чираци, студенти, ученици, които провеждат в 
предприятието професионалното си обучени чрез договор, лицата в отпуск поради 
бременност и раждане и лицата в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.  
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Докато спазването на праговете за числеността на персонала е задължително, 
едно МСП може да избира да се съобразява с тавана за оборота или с този за баланса. 
То не е задължено да удовлетворява и двата критерия, като може да превиши единия 
от тях, без да загуби статута си.  

 
Днес малките и средни предприятия преобладават. Нарастващият им брой е 

наложил създаването и на редица законови механизми за насърчаване на тяхното 
използване в търговския оборот. Един от тези законови механизми както беше споме-
нато по-горе е възприемане на европейските изисквания относно регламентиране на 
законовия статут на малките и средни предприятия, което доведе до няколко последо-
вателни промени в ЗМСП.  

 
Заедно с тях отделни специални закони също бяха променени с цел насърча-

ване на малкия и среден бизнес. През 2009 г. беше направена драстична промяна по 
отношение на изискуемия минимален капитал за учредяване на дружество с ограниче-
на отговорност. В мотивите на законопроекта за изменение и допълнение на ТЗ в тази 
му част беше посочена именно необходимостта от стимулиране развитието на малкия 
бизнес.23 В мотивите се сочи,  че една от пречките за стартиране на малък бизнес в 
България е изискването на Търговския закон за минимален капитал от 5000 лева за 
регистриране на ООД. С намаляването на минимално изискуемия капитал от 5000 лв. 
на 2 лв. се цели нивото на предприемачите да се повиши, което означава да се открият 
повече работни места и да се предлагат нови стоки и услуги. Така предприемчивите 
хора могат да стартират свой бизнес, чрез използване предимствата на ООД като 
предпочитана правноорганизационна форма за извършване на търговска дейност.  

 
Друг законов механизъм за насърчаване на малкия и среден бизнес трябва да се 

търси  в посока към създаване на особено, специално производство за несъстоятел-
ност на тези търговци, с преимуществено оздравяване на техните предприятия. Сега 
действащия ТЗ предвижда само едно общо производство за несъстоятелност, което е 
приложимо както за дружествата на едрия бизнес, така и за тези с малък бизнес. 
Проектът за промени в Закона за малките и средни предприятия следва новите тен-
денции в европейското законодателство в областта на несъстоятелността. Този проект 
насочва съм въвеждане на института на извънсъдебното споразумение в производст-
вото по несъстоятелност още в т.нар. „преднесъстоятелен период”, обхващаш периода 
преди откриване на производството по несъстоятелност. Законопроектът в чл.30 и 
следващите предвижда възможността малките и средни предприятия в затруднено 
положение да могат да сключват споразумение с всички или с част от своите креди-
тори с цел уреждане на плащанията, чрез използване на всички способи за това 
(прехвърляне на предприятието на длъжника като цяло или обособена част от него, 
прехвърляне на акции или дялове и др.). 

 
С промените в действащото ни законодателство се цели спазване на препоръ-

ките на европейските органи, които издигнаха като водещ  принципът „Мисли първо 
за малките”,  Тези препоръки на Европейската комисия към страните членки на ЕС са 
насочени към ограничаване до минимум на административните пречки пред малкия 
бизнес и създаване на по-благоприятни условия за неговото възникване и развитие.  

                                                            

23 http://www.parliament.bg/bg/ 
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Основната цел на Европейския съюз и на правителството на Република 
България през последните години е да стимулира у младите хора желание и нагласа 
да станат предприемачи. Според изследване на Световната банка изискването за 
наличие на висок минимален капитал е една от пречките за развитите на дребния 
бизнес. Сочи се, че в страните, които премахват изцяло или чувствително изискването 
за минимален капитал, се наблюдава по-висока бизнес активност. В следствие на 
изследването се стига до извода, че минималният капитал по никакъв начин не 
защитава кредиторите, а точно обратното – в страните, в които няма изискване за 
минимален капитал, кредиторите имат по-висока „степен на възстановяване” от техни 
длъжници – фалирали или неплатежоспособни фирми. 

 
Най-изчерпателната и широкообхватна инициатива за малки и средни пред-

приятия е предложена от Европейската комисия през юни 2008 г. под формата на 
т.нар. „Закон за малкия бизнес“ (Small Business Act). 

 
Закон за малкия бизнес (ЗМБ) се състои от различни инициативи и принципи. 

Има за цел да подобри цялостния подход към предприемачеството в ЕС чрез отдавна 
застъпвания принцип „Мисли първо за малките!“. В основата на ЗМБ са заложени 10 
общи ръководни принципа. Тези принципи са формулирани, за да насочват идейното 
разработване и приложението на политики за МСП: (1) Предприемачество, (2) Втори 
шанс, (3) Мисли първо за малките, (4) Отговорна администрация, (5) Достъп до 
финансиране, (6) Обществени поръчки и държавна подкрепа, (7) Единен пазар, (8) 
Умения и иновации, (9) Околна средна и (10) Интернационализация. Те трябва да се 
изпълняват чрез мерки в областта на тази политика както на ниво ЕС, така и на ниво 
държави-членки. Тези принципи са допълнени от обявяването на четири законодател-
ни предложения, предвидени за по-късен етап: статута на европейското частно дру-
жество, директивата относно забавянето на плащания, нов регламент за освобожда-
ване по отношение на държавните помощи, както и директивата за намалени ставки 
на ДДС. 

 
Един от основните приоритети на европейската комисия в ЗМБ е намаляване на 

бюрокрацията. За растежа на МСП много би допринесло постигането на по-голямо 
разбиране от страна на публичната администрация по отношение на нуждите, които 
има малкият и среден бизнес, най-вече чрез е-управление и въвеждане на „обслужва-
не на едно гише”, като по този начин както се пестят време и средства, така и се 
освобождават ресурси за иновации. 

 
Често финансовите пазари не успяват да осигурят средствата, които са нужни 

на МСП. През последните години обаче се наблюдава известен напредък в подобрява-
не финансирането и кредитирането на МСП чрез предоставяне на заеми, гаранции и 
рискови капитали. Европейските финансови институции – Европейската инвести-
ционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) – са увеличили 
дейността си за малките и средните предприятия. Въпреки това ЗМБ продължава да 
определя достъпа до финанси като втория по големина проблем, пред който са 
изправени МСП. Между 2007 и 2013 г. по програма за конкурентоспособност и 
иновации (ПКИ) е предвидено да бъдат осигурени повече от 1 милиард евро. Според 
изчисления на Комисията това трябва да позволи на финансовите институции да 
осигурят около 30 милиарда евро за предвидените 475 000 МСП. Освен тези мерки се 
предвижда подобряване на системата за отпускане на т.нар. микрокредити – кредити 
на стойност по-малко от 25 000 евро. 
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През 1999 г. в България е създадена Агенция за малките и средните пред-
приятия. Сега Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните пред-
приятия (ИАНМСП) изпълнява държавната политика в подкрепа на МСП в България, 
като работи за интернационализация на българския бизнес. Агенцията е създадена със 
ЗМСП към министерство на икономиката, енергетиката и туризма (чл.6 ЗМСП). Тя е 
определена за междинно звено за работа със Структурните фондове на ЕС по Опе-
ративна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 
2007-2013г.”. Агенцията изгражда и поддържа информационна система с данни за: 
МСП в Република България; за местни производители, износители и вносители; за 
организациите, банките, донорските програми, предоставящи целево финансиране на 
малки и средни предприятия, условията на финансиране и формулярите за участие; за 
организациите, оказващи друга подкрепа на МСП, включително въвеждане на нови 
технологии, предоставяне на информационни и консултантски услуги; за проектите, 
програмите и курсовете за обучение на МСП; административните услуги, пре-
доставяни от агенцията, включително стандартизирани и унифицирани формуляри, 
когато има такива. За да се осигури сътрудничество в областта на насърчаване на 
МСП, към министъра на икономиката, енергетиката и туризма се създава Консултати-
вен съвет за насърчаване на МСП (чл.11 и сл. ЗМСП). Председател на съвета по право 
е министърът на икономиката, енергетиката и туризма. Също по право изпълнител-
ният директор на Агенцията е член на консултативния съвет. Консултативният съвет 
може да сформира експертни групи по конкретни въпроси, свързани с компетент-
ността му. 

 
Изградена е национална стратегия1 за насърчаване на МСП, в която се опре-

делят целите и приоритетите за насърчаване, както и ролята на държавните органите и 
органите на местно самоуправление за нейното осъществяване. Съставят се годишни 
програми, които съдържат проекти и инициативи за осъществяване на националната 
стратегия през съответната година. Тази национална стратегия, заедно с годишните 
програми за прилагането й, съдържат мерки за насърчаване създаването на малки и 
средни предприятия, а също насърчава развитието и повишава конкурентоспособ-
ността на тези малки и средни предприятия при условията, по реда и критериите на 
Закона за държавните помощи и Правилника за прилагането му. 

 
Както на европейско, така и на национално ниво МСП имат различни въз-

можности за финансиране. У нас държавата може да подпомага дейността по насърча-
ване на МСП в рамките на бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма със средства за проектите и мерките, включени в националната стратегия за 
насърчаване на малки и средни предприятия и в годишните рамки на прилагането й 
(чл.15 ЗМСП). От началото на 2011 г., в следствие на икономическата криза, достъпът 
до финанси е силно затруднен за над 90 % от предприятията. Най-затруднени при 
финансирането са микропредприятията, както и предприятията в сферата на услугите. 
Масово използваният източник на финансиране на МСП са средствата на самите 
собственици.  

 
 
 
 

                                                            

1 По силата на чл. 13 и сл. ЗМСП 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Въпреки преобладаващия брой на малки и средни предприятия, времето на 
икономическа нестабилност се отразяват неблагоприятно на малкия бизнес. Пробле-
мите, свързани с паричните потоци и бюрокрацията, както и глобалният спад в иконо-
миката показва, че малките и средни предприятия се нуждаят от подкрепа, за да 
оцелеят в тези трудни в икономическо отношение времена. По данни, събрани в 
началото на 2013 г. от изследване, проведено във всички държави в Европейския 
съюз, поради спад в потреблението в следствие на все по-силно осезаемата икономи-
ческа криза, през изминалата 2012 г. се наблюдава значително намаляване на малките 
и средни предприятия, които не могат да се справят с икономическата действител-
ност. Поради това един от приоритетите на  Европейският съюз е премахване на всич-
ки законови бариери именно с цел насърчаване на иновациите и създаване на нови 
работни места. В бъдеще и на европейско и на национално ниво трябва да се продъл-
жи и да се развива политиката на стимулиране и развитие на МСП. Затова прин-
ципите, заложени в Закона за малкия бизнес, трябва да се съблюдават и въз основа на 
тях да се търсят адекватни стимули в националното ни законодателство, с цел  
насърчаване малкият и среден бизнес, а с това и подобряване на социалния статус на 
хората, особено в държавите, където икономическата криза се отразява много осезаемо. 
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ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПАЗЕНАТА 
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CONTROVERSIAL QUESTIONS RELATED TO THE INSTITUTE 

OF THE COMPULSORY PORTION IN BULGARIAN 
INHERITANCE LAW 

 

Yavor Rossenov Ivanov 
 
 

Abstract: The main goal of this work is to show the need of reconsidering the existing status 
quo regarding inheritance in Bulgaria. The focus and main concern is the inheritance by 
will and the compulsory portion. In order of doing that, there are arguments supporting this 
claim, also examples from the legislations of other countries.  
 
Key words: Compulsory portion, compulsory share, Pflichtteil, will 
 
 

1. Връзката между запазената част в наследственото право и етиката е пряка и 
непосредствена. Тя стъпва на един водещ принцип в уредбата на отношенията между 
роднини, изразяващ се в добавяне на имуществен аспект към типичните по своя 
характер неимуществени роднински отношения. В тази връзка като пример за това 
може да се посочи дължимата издръжка на родителя към неговото дете, както и на 
децата към възрастния си родител. Тези задължения, които представляват нравствен 
дълг, са облечени в законова форма и се пренасят в наследственото право чрез въвеж-
дането на запазена част за определен кръг наследници, която не може да им бъде 
отнета, чрез завещание или чрез дарение.  

Запазената и разполагаемата част са уредени в чл. 28 – 29 от Закона за наслед-
ството (ЗН). В тези разпоредби е определен кръга от наследници, които имат право на 
запазена част. Това са низходящите, родителите и преживелия съпруг. Определени са 
също и размерите на тази част в зависимост от наследниците, които наследодателят е 
оставил. При едно дете, включително осиновените 1/2, при две и повече 2/3 от иму-
ществото на наследодателя. Родителите имат 1/3 запазена част. Тази на преживелия 
съпруг е 1/2 когато наследява сам и 1/3, когато наследява заедно с родителите. Ако 
има само съпруг и низходящи, частта му е равна на тази на всяко дете, тоест при едно 
дете е 2/3, при две 3/4 от цялото наследство, а при три и повече 5/6. Така при 
хипотезата на три и повече деца и преживял съпруг завещателят може да разполага 
единствено с 1/6 от цялото си имущество[1]. Сегашната законова уредба продължава 
традицията поставена от Закона за наследството от 1899 г. Макар по принцип тази 
приемственост да е полезна в правото, тя не да бъде регулатор на отношенията между 
гражданите, без да се съобразява със съвременните обществени отношения.  

                                                            

1 Тасев, Хр. Българско наследствено право, С., с. 82 
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Действащата уредба смятам за непълна и несъвършена. Тя следва да се измени 
в две насоки: 

1. да се увеличи разполагаемата част на наследодателя, тъй като съществуваща-
та в момента уредба, на практика обезсмисля завещанието като способ за наследяване, 
ограничавайки свободата на завещаване; 

 2. да се даде възможност на наследодателя да обезнаследи някой или всички от 
наследниците си или по обективно установени критерий, или всяка ситуация да се 
преценява в рамките на исков процес. 

В подкрепа на тези предложения, ще разгледам уредбата на запазената част 
още от нейния зародиш в римското право, както и ще направя паралели между 
българското и някои чужди законодателства, за да се докаже твърдението, че така 
съществуващата уредба може и следва да бъде изменена и допълнена. 

Както вече бе споменато връзката на настоящата тема с етиката е пряка и 
непосредствена. Уредбата съществува поради обществените разбирания за морал и 
единство на семейството, които днес отразяват един друг обществен порядък. Нор-
мите регулират патриархален бит, който вече не съществува. Поради това следва да се 
вземе под внимание функцията на частното право да защитава по-слабата страна, 
целейки равенство между двете. Ако обаче в даден момент позициите на тези две 
страни се променят, ще поледва липса на равенство и съответно неморален резултат. 
В същността си запазената част представлява ограничение на собствеността, тъй като 
тя включва възможността на собственика да се разпорежда с вещта си. Тук тази въз-
можност е отнета. Това не е единствения случай на ограничение на това право, но 
смятам е единствения, който се прави поради чисто морални съображения – да се ос-
тави част от имуществото на преживелия съпруг, деца и/или родители. 

  

Началото си законната част води от римското право. Поради патриархалните 
отношения в тогавашното общество и господстващата позиция на главата на семейст-
вото – pater familias е съществувала реална възможност само един от наследниците да 
получи цялото имущество на наследодателя. Често пъти това се е случвало поради 
широкото разпространение на завещанието като форма на наследяване. За всеки богат 
и влиятелен pater familias е било въпрос на морален дълг да разпредели имуществото 
си по начин, че да може поне един от синовете му да получи толкова, че да може да 
попадне в списъците, изготвяни от цензорите на всеки пет години и да е годен да 
стане сенатор. Така се появява опасността някои от наследниците да е обезнаследен 
напълно. Поради това се появява законната част, с която завещателят не е могъл да 
се разпорежда. Тя не е въведена законодателно, а в практиката на центумвиралните 
съдилища. Процесуалното средство за атакуване на завещанията се наричало querela 
inofficiosi testamenti., което можело да се предяви от децата, от неговите родители и от 
братята и сестрите му. Тук идеята е, че лишавайки най-близките си роднини от 
наследство в полза на едно трето чуждо лице е в разрез с дълга, който имаме към най-
близките си. Преценката се е правила директно в процеса дали има основание за 
обезнаследяване или не. При положителен резултат завещанието се обезсилвало само 
спрямо спечелилия процеса, а не спрямо всички наследници. В следкласическото 
право този институт се доразвива, като се дава възможност да се допълни до размера 
на законната част, когато не е налице пълно обезнаследяване. Съществувала е въз-
можност завещателят да попречи на възможността да бъде обезсилено завещанието 
му като в него остави ¼ от цялото си имущество на най-близките си роднини, т.е. 
можем да твърдим че запазената част по това време е била в такъв размер. В Юстини-
ановото право се развива самостоятелният институт на запазената част, като в случай, 
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че наследодателят е оставил до 4 деца, те получавали 1/3, а при повече – 1/2 от онова, 
което те следвало да получат при липса на завещание [2]. 

 

Съвременната ситуация във връзка със запазената част, както вече бе спомена-
то, е различна спрямо тази, когато е възникнал и се е оформил този институт. Както 
бе посочено, той възниква в едно патриархално общество с цел да защити поставените 
в по-безправна позиция роднини. Може да се твърди, че и българското общество по 
време на изготвянето на закона за наследството от 1899 г. до голяма степен е също 
патриархално и нуждата от защита е била отново на страната на низходящите.  

 

В днешно време обаче патриархалния ред е вече изчезнал, като властта на най-
възрастните над по-младите от тях не само не съществува, но и е налице все по-задъл-
бочаваща се зависимост на възрастните родители от техните деца. В тази ситуация 
смятам за удачно, именно родителите да имат по-голямата защита от закона. При тези 
отношения между родители и деца водеща роля има морала. Възприето е като нрав-
ствен дълг децата да се грижат за възрастните си родители, още повече, че такова 
задължение е вменено и по законодателен път. Нека да погледнем нещата от друга 
страна, какво би станало, ако такава грижа не се оказва, налице е едно пълно дезинте-
ресиране и неглижиране на родителя от страна на неговите деца и/или съпруг.  

 

Вярно е, че съществува възможност за търсене на издръжка от родител по реда 
на чл. 140 СК. Такова възражение е основателно дотолкова, доколкото става въпрос за 
чисто имуществени отношения. Но както вече стана ясно идеята, която стои зад съз-
даването на запазената част не е чисто имуществена, а се корени до голяма степен в 
разбирането ни за морал – не е приемливо родителя да остави децата или съпруга си 
без наследство. В този случай моралният дълг измества личната воля и възмож-
ностите, които дава правото на собственост. На практика се получава положение, при 
което децата или съпругът не оказват никакви грижи към завещателя. От своя страна 
същият упражнява правото си да иска издръжка от тях и му е присъдена. Допустимо 
ли е да смятаме, че неговият морален дълг да им остави имуществото си или поне по-
голямата част от него все още съществува. Очевидно е, че в този случай отношенията 
между тези роднини не се основават на разбирателство и взаимно уважение, каквото 
по закон и от морална гледна точка следва да бъдат. Законово независимо от това тези 
наследници биха получили до 2/3 от имуществото на наследодателя си въпреки че са 
се отнасяли с него по начин различаващ се от презюмирания от законодателя.  

 
До известна степен ЗН урежда случаите, при които наследниците не могат да 

наследяват като недостойни (чл. 3). Тези хипотези са следните: 
1. Когато наследника умишлено е убил или се е опитал да убие наследода-

теля си или негово дете или съпруг, както и ако е съучастник в това престъпление. 
2. Когато наследодателя бива набеден в престъпление наказуемо с лишаване 

от свобода.  
3. Когато наследодателя е склонен или възпрепятстван с измама или насилие 

да направи, измени или отмени завещание, или който е унищожил, скрил или поправ-
ил завещание или съзнателно си е служил с неистинско завещание. 

 
Разбира се тези случаи правилно са определени от законодателя като основание 

за лишаване от правото да се наследява, но смятам, че би следвало да има възможност 

                                                            

2 Андреев, М. Римско частно право, С., с. 436 - 440 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 270

наследодателя сам да лишава от наследство, като гореописаният. В подкрепа на това 
виждане може да се направи и аналогия с уредбата на дарението в Закона за задълже-
нията и договорите (чл. 227, б. „в”). Букви „а” и „б” на чл. 227 ЗЗД съвпадат по сми-
съл със съответните букви на чл. 3 ЗН. Но чл. 227, б. „в” гласи, че дарението може да 
бъде отменено и когато надареният откаже да даде необходимата издръжка на своя 
дарител. Връзката между запазената част и дарението е изключително близка, тъй 
като не само чрез завещание, но и чрез дарение не могат да бъдат накърнени запазе-
ните части. Това създава една несигурност, тъй като ако едно дарение направено в по-
ранен период от живота на човек може дори след 50-60 г. да бъде отменено, поради 
накърнени законни части. Истина е, че при дарението важи принципа, че щом няма 
насрещна престация защитата получена от надарения е много по-малка, но същото 
може да се каже и за наследяването. При запазената част се наблюдава същото поло-
жение – няма насрещна престация, възмездни правоотношения. Законодателят е пре-
ценил, че моралния дълг да се остави наследство на най-близките лица е по-важен от 
личната воля на наследодателя. Поради изложеното считам, че е уместно поради 
близостта на дарението и завещанието като институти, да бъде предоставена възмож-
ност да се лишава от наследство този роднина, който е отказал полагането на грижи и 
издръжка. При дарението получаваме имущество или права на основания, стоящи 
извън правото - наличие на близка връзка и добри отношения между надарения и 
дарителя. Нарушаването на тази връзка води до основание за отмяна на дарението, 
напр. при проявена неблагодарност.  

 

Не виждам причина при едни отношения, като наследствените, характери-
зиращи се с наличието на близост и привързаност да не се приложи същия принцип. 
След като такива явно липсват, налице е неблагодарност, при която би следвало да от-
падне и задължението за оставяне на наследство, което е предпоставено от тези отно-
шения. Поради това, по подобие на договора за дарение, трябва да се даде възможност 
на наследодателя да прецени дали да лиши от наследство или не. За да се избегне въз-
можността да се злоупотребява с това право би могло да се установяват обективни 
критерии за това лишаване, като преценката да бъде конкретна за всеки отделен 
случай в рамките на исковия процес.  

 
Трябва да отчитаме факта, че законите не са в състояние да наложат спазването 

на  моралните изисквания и повели за уважение и благодарност към близките лица, но 
закона следва да гарантира и на двете страни равнопоставеност в техните отношения. 
Поради това е удачно при бъдеща реформа в гражданското право да се предвиди, че 
наследодателят следва да има възможност да лиши от наследство свой роднина, който 
е проявил наблагодарност или се дезинтересирал от грижите и издръжката, която му 
дължи.  

 
2. Вторият аргумент, касаещ запазената част, който искам да изложа е свързан с 

една особеност при наследяването по закон, която според мен представлява трудност 
за оборота. Тя се отнася основно до наследяването на недвижими имоти. Нерядко 
след няколко поколения се стига до ситуацията един имот да има десетки съсобстве-
ници, които е възможно да живеят в различни краища на държавата или чужбина. 
Възможността този имот да бъде реално поделен е нищожна, поради наличието на 
законоустановени минимални площи, на които могат да бъдат разделяни имотите. Те 
са установени в чл. 72 ЗН. По този начин сме изправени пред положение, при което се 
затруднява изключително както ползването, така и разпореждането с имота. Освен 
това никой от съсобствениците не иска да влага средства и усилия в имот, от който 
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притежава примерно 1/16 или 1/32, а изразяването на едно общо волеизявление от 20 – 30 
наследници е сериозно предизвикателство. Едно от възможните разрешения на тази 
ситуация е изготвянето на завещание в полза на един от наследниците. Законът обаче 
блокира всички възможности на наследодателя да уреди този въпрос приживе поради 
прекомерността на размера на запазената част и съответно минималната разполагаема 
част. Както вече стана ясно при хипотеза (преживял съпруг и две деца) наследода-
телят може да разполага най-много с 1/4 от цялото си имущество. Такова ограничение 
на възможностите за разпореждане с имуществото прави завещанието силно ограни-
чен способ за наследяване. Напълно се обезсмисля първоначалната му идея да бъде 
средство на наследодателя да разпредели притежаваните си права си по начин, който 
намери за най-разумен. В посочения случай това би било разпределение, което ще 
сведе до минимум раздробяването на недвижими имоти и други вещи, като по този 
начин ще подобри оборота и ще внесе по-голяма сигурност в него.  

 

Имайки предвид казаното по-горе смятам, че следва да се намалят запазените 
части. В никакъв случай разполагаемата част на наследодателя не бива да е по-малко 
от половината му имущество. Освен гореспоменатите проблеми налице е и прекомер-
на защита на правата на наследниците, което в определени случаи е в противоречие с 
морала. Макар да е редно да бъде оставено наследство на най-близките не би следвало 
то да е в порядъка на 2/3 или 3/4 от цялото имущество, тъй като както вече споменах 
обезсмисля завещанието и се отклонява от първоначалната идея на запазената част.  

 
Възможно е срещу изложените виждания в доклада, да бъдат направени възра-

жения поради тяхната радикалност, както и обстоятелството, че действащата законова 
уредба е адекватна. В подкрепа на направените изводи за промяна в уредбата следва 
да обърнем внимание на подхода в други законодателства от континенталната правна 
система (Франция и Германия и Швейцария), както и в англо-саксонското право.  

 
3. В Германия, както и във Франция въвеждането на запазена част е резултат от 

сериозен дебат, който не е стихнал и до днес. Противниците на въвеждането и в двете 
държави изтъкват доводи, които вече споменах в моето изложение (разпокъсване на 
земята, ограничение на свободата на завещание – Gottfried von Schmitt, Comte de 
Mirabeau, Le Play, Dauner-Lieb, Lange, Staudinger/Haas)[3] .  

 

Още при приемането на Германския граждански законник (ГГЗ) се изтъква 
аргумента, който смятам за прецизен, че обикновено този, който обезнаследява има 
сериозна причина да го направи. Въпреки това законодателят решава да даде право на 
наследника да наследи част от наследството му. Конституционният съд на Германия 
възприема по-строго виждане като определя запазената част като неотменима и не-
зависима от каквито и да е обстоятелства и нужди. Тези крайни разбирания се съчета-
ват и с тенденцията запазената част да се изразява в сума пари. Така носителят на 
правото на запазена част не е наследник, а кредитор с парично вземане към масата на 
наследството. Тази разлика макар и не много голяма показва желанието за преосмис-
ляне на подхода към този въпрос. Такива тенденции има в немското, френското, пол-
ското, холандското, австрийското и унгарското право.[4] Друг довод, който е във 

                                                            

3 Schoepflin, M. Economic aspects of the right to a compulsory portion in the (French and German) 
law of succsession, p. 3 – 5, p. 8 (footnotes) 
4 Pintens, W.  The law of succesion: Testamentary freedom: European perspective – Need and 
opportunity of convergence in European succession law, p. 15.  
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връзка с този направен извод относно недвижимите имоти е вероятността да бъде раз-
покъсано и търговско дружество поради невъзможността да бъде разделено точно 
спрямо наследниците. Така ще се наложи неговата ликвидация за да може да се удов-
летворят налседниците от ликвидационната маса.[5] 

 
В статията си относно икономическите аспекти на запазената част проф. 

Мартин Шьопфлин излага доводи в подкрепа на този институт.[6] Той твърди, че спо-
ред извършени проучвания в тези провинции на Германия, където важи запазената 
част, има по-голям икономически напредък от тези където не е въведена като 
институт. Като причини се изтъкват, че по този начин се оземляват повече хора и така 
се увеличава конкуренцията. Този аргумент е правилен, но ако се отнася до големи 
имения и ферми, което може би е типично за немската действителност, то в България 
земята вече е твърде разпокъсана и не е възможно дори да бъде реално разпределена 
между наследниците. Единственото, което може да се случи от тук нататък е да се 
получават все по-малки идеални части. Ако се даде възможност на завещателя да 
разпредели сам имуществото между наследниците по закон, се ограничава вероят-
ността от продължителни и скъпоструващи съдебни дела за делба между множество 
наследници.  

 
Би могло да се посочи и друга полза за семейството – част от семейното 

имущество не би било пропиляно от наследник или наследници, който не умеят да се 
справят с управлението на търговско дружество или да се повери имущество на човек 
зависим от хазарт, наркотици или алкохол, като имуществото, което ще получи би 
задълбочило проблемите му. 

 
Уредбата в Германия е до голяма степен подобна на тази в Република 

България. Разликата се наблюдава при процентите, които следва да получат наслед-
ниците като тук се прави разлика между две деца и повече от две като пропорциите са 
съответно 1/2 и 2/3. Тук обаче има различие, че освен посочените в чл. 3 ЗН услвия, за 
да бъде недостоен наследника има отделна разпоредба – параграф 2333 ГГЗ. Тази 
разпоредба дава възмжност изрично да бъде отнета запазената част на наследника по 
съображения, близки до тези в чл. 3 ЗН с изключение на т. 3 и 4. В т. 3 се дава 
възможност на завещателя да обезнаследи роднините си, ако те откажат да изпълнят 
вмененото им от закона задължение да издържат завещателя си, а т. 4 дава възмож-
ност да бъде обезнаследен този, който е осъден за умишлено престъпление с присъда 
над една година без пробация и участието в разпределението на наследството се смята 
за неразумно от страна на завещателя. Това е пример за по-пълната и гъвкава уредба в 
немското законодателство, който би могъл да послужи като основание за преосмис-
ляне на българското разрешение.  

 
Във Франция регламентацията на запазената част е близка до тази в Република 

България. Разширени са хипотезите при случай на убийство на наследодателя с учас-
тието на наследника, като една от добавените хипотези е, ако е настъпила смърт от 
нанесени удари от страна на наследника, без да е целена настъпването на смъртта – 
чл. 727 Френския Граждански кодекс. 

                                                            

5 Schoepflin, M. Economic aspects of the right to a compulsory portion in the (French and German) 
law of succession, French – German talks in law and economics, p. 8 
6 i.d. p. 6 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 273

Интересна е уредбата в швейцарското право. Тук завещателя има право да ли-
ши наследник от запазената му част ако е налице сериозно нарушение на задъл-
женията му вменени му от семейното законодателство към наследодателя или към 
други зависими от него (чл. 477 т. 2 Швейцарски Граждански Кодекс). 

 
В някой законодателства, например унгарското (чл. 665 от унгарския ГК), 

гръцкото (чл. 1825 от Гр.ГК), датското (§. 25 от датския ЗН), шведското (чл. 7:1 от 
шведския ЗН), финландското (чл. 7:1.2 от финландския ЗН), руското (чл. 1149, т. 1 от 
ГК РФ) и украинското (чл. 1241, ал 1 от украинския ГК) запазената част е в по-малки 
размери като се равнява на половината от законната наследствена квота. В 
допълнение към това е допусната и възможността съда да намали тази запазена част, 
като вземе предвид отношенията между правоимащия необходим наследник и насле-
додателя. Налице е и възможността наследника да се лиши от правото си на запазена 
част с така нареченото негативно завещание. Тази възможност съществува в немско-
то, полското, австрийското и в някои скандинавски законодателства.    

 
Във Великобритания отсъства института на запазената част и в този смисъл е 

налице пълна свобода на завещанието. Най-близкото решение до запазената част е въ-
ведено с Inheritance (Provision for Family and Dependands) Act 1975. Представлява 
правна възможност, при наличие на лица, които са зависими от завещателя и не са 
подобаващо осигурени в завещанието, да искат от съда да им присъди средства за 
препитание в разумен размер от наследствената маса. Тези средства може да се изра-
зяват в пожизнена издръжка или в еднократна сума от наследството. Като начало де-
цата навършили пълнолетие са отгледани до пълнолетие от родителите си, получили 
са добър старт в живота и до този момент следва да се приеме, че са изразходили пра-
вата, които имат спрямо имуществото на родителите си. Други законодателства, в 
които не съществува института на запазената част са мексиканското и това на щата 
Квебек.[7] 

 
Правната доктрина посочва, че отношението към завещателя е покровителст-

вено. Не е ясно защо пълнолетен човек с напълно развити ментални възможности да 
не може да се разпореди със собственото си имущество, както намери за добре. Обик-
новено завещателя знае какво прави, взема всичко под внимание когато прави завеща-
ние и е честен спрямо всички.[8] 

 
В заключение поради новата социално-икономическа обстановка е необходимо 

да се създадат по-гъвкави правила при наследяването по завещание, като се намали 
ограничението за разполагане със собствените си вещи и права, да се даде възмож-
ност на завещателя да лишава от наследство свои наследници по примера на посоче-
ните чужди законодателства в случай на липса на грижи или прахосничество от 
наследника. По този начин се предостави инструмент на възрастни родители, с който 
да получат адекватни грижи и в същото време този, който се е грижил за своя родител 
да получи повече, а дори и цялото имущество. Разпореждането със завещание ще 
преустанови раздробяването на недвижимите имоти и ще допринесе за по-широкото 
им участие в оборота. Във време, когато има много малко хора, чието препитание е 

                                                            

7 Матеева, Е. Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на 
вещни права върху недвижими имоти в Република България, С., с. 177 – 181. 
8 Pinters, W. European law of succession: Testamentary freеdom: European perspectives – Need and 
opportunity of convergence in European succession law, p. 14. 
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традиционно земеделие е напълно излишно и безсмислено да се оземлява всеки, за да 
има средства за препитание. Често земеделски земи пустеят именно поради липсата 
на информация колко и кои точно са собствениците на даден имот и възможността да 
се разпоредят с него е затруднена. Чрез неотменимата запазена част се създава опас-
ност да бъдат нарушени добрите нрави и морала и да се получи обратен ефект на това, 
което първоначално се цели, а именно да се разпредели имуществто по един морален 
и справедлив начин.  
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СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД И 

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТО 
 

Йоана Милкова Господинова 
Бургаски свободен университет,  спец. Право, V курс 

 
COMPARISON BETWEEN CIVIL COMPANY BASED ON LAW 
FOR OBLIGATIONS AND CONTRACTS AND COMMERCIAL 

COMPANY 
 

Yoana Milkova Gospodinova 
Burgas Free University, Law 

 
Abstract: Civil company  based on Law for obligations  and contracts and commercial 
company are institutions  of law which have something in common as well as differences. 
Both types of companies include association, co-operation of two or more people in order to 
do common actions and fulfilment of certain purpose. 
 
Key words: Civil company, commercial company,  association, co-operation 

 
 

Необходимостта от  сдружаване за постигане на общи цели  чрез общи усилия е  
почувствана от незпомнени времена. С развитието на правото нормативно се урежда 
възможността за сдружаване.  Когато общата цел на това сдружаване е стопанска,то 
може да има три проявни форми: гражданско дружество, търговско дружество и 
кооперация. Гражданското дружество е най-старата форма на сдружаване от избро-
ените. То е било уредено още от  Римското частно право. Сравнително по-ново в 
исторически план е търговското дружество, което се развива паралелно с развитието 
на търговското право. 

За да направим сравнение между гражданско и търговско дружество първо е 
необходимо да си изясним понятието дружество. Разглеждайки го в широк смисъл ще 
видим, че то е двузначно. От една страна с дружество се означава договорът между 
съдружниците, а от друга-правноорганизационната форма за извършването на  об-
щата цел. 

С договора за дружество няколко лица се обвързват за постигането на поста-
вената обща стопанска цел.  Интересите им са взаимни, а не срещуположни и поради 
това този договор е многостранен. Законът нарича участниците в договора съдруж-
ници, а не страни , заради общия им интерес. 

Дружеството се различава и от юридическите лица с нестопанска цел. Основ-
ната разлика е преследваната цел-стопанска или нестопанска. 

Второто значение на понятието дружество е правноорганизационната форма за 
осъществяването на определена стопанска цел. Тук основно място заемат търговските 
дружества. 

Основното деление на дружествата, известно на модерните правни системи е на 
граждански и търговски  дружества. Тези два основни вида дружества имат както 
прилики, така и разлики помежду си. 
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Определение за гражданско и търговско дружество. Обща характеристика 
 
Гражданското дружество е регламентирано в  разпоредбите на чл.357-364 ЗЗД.  

С договора за дружество  две или повече лица  се съгласяват да обединят своята дей-
ност за постигане на една обща стопанска цел.  По своята правна същност  дружест-
вото представлява договор  и не е персонифицирано, не е признато от закона за юри-
дическо лице. Същността на договора е съгласие за обединяване на усилия и/или  
средства  на повече от едно лице с оглед  реализирането  на поставена от тях и позво-
лена  от закона цел. Тази цел трябва да бъде само стопанска, защото „стопанската 
цел”  е  елемент от дефиницията на договора. Поради това и сдружаването  на две или 
повече лица  за постигане на определена идеална,  нестопанска цел,  не се определя  
като договор  за дружество. Стопанска е целта,  която е насочена към постигане на 
печалба или определен  материален резултат. Не се поставя ограничение относно вида 
на лицата, които могат да се обединяват за постигане на определена стопанска цел. 
Следователно такива могат да бъдат всички субекти на гражданското право- 
физически и юридически лица, местни или  чуждестранни, със смесено участие. Зако-
нът изисква единствено това да бъдат лица, т.е. персонифицирани лица, правни 
субекти. 

С най-голямо разпространение от гражданските дружества е т. нар.  дружество 
със съучастие. То представлява модификация на гражданското дружество по ЗЗД.  
Дружеството със съучастие е договор между собственика на търговско предприятие и 
негласния съдружник, по силата на който последният се задължава да направи  вноска 
в предприятието, срещу което получава правото да участва с дял в печалбата. За 
правния свят няма дружество, в търговския оборот  действа само търговецът-
собственик на предприятието. Той винаги е търговец, докато дружеството със 
съучастие няма такова качество, защото не представлява юридическо лице. 

Търговското  дружество от своя страна е регламентирано в ТЗ. В чл.63 се казва, 
че търговското дружество е  обединяване на две или повече  лица за извършване на 
търговски сделки с  общи средства. То е признато от закона за  юридическо лице в 
чл.63, ал. 3 ТЗ. Признаването на търговското дружество за юридическо лице означава,  
че в правния мир се е появил нов субект на правото,  различен от участниците в него. 
Търговското дружество има  възможността да придобива права и задължения от свое 
име, да носи отговорност със собственото си имущество, различно от имуществото на 
съдружниците или акционерите, да бъде ищец или ответник в гражданския и наказа-
телния  процес.  При дружествата, които не са признати  за юридически лица, каквото 
е граждасктото дружество,  „дружественото имущество” принадлежи на съдружници-
те във формата на гражданско съучастие. Докато при персонофицираните дружестве-
ни форми, за каквито са признати  търговските дружества по ТЗ, имуществото при-
надлежи на самото дружество. Отделянето на търговското  дружество като самостоя-
телен субект на правото,  различен от лицата, които го образуват,  има за последица 
възможността съдружник в дружеството да сключва сделки с него и да придобива 
права и задължения по отношение на него. Съдружникът може също да съди търгов-
ското дружество или да бъде съден от него. Учредителите на търговското дружество 
според ТЗ трябва да бъдат  дееспособни български или чуждестранни  физически или 
юридически лица(чл.65ТЗ). Единственото ограничение, което се поставя е правните 
субекти да бъдат дееспособни,  да са навършили пълнолетие и да не им е отнета или 
ограничена дееспособността. За българското право пълнолетието настъпва с навърш-
ването на 18-годишна възраст,  но когато в дружеството  участват чуждестранни  ли-
ца, трябва да се съобрази отечественият им закон. Изискването за дееспособност  ва-
жи както за учредителите, така и за всички участници в дружеството.  



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 277

Със значение по разглеждания проблем са и обединенията на дружества,  които 
се означават като икономически групировки. Такива са картелите,  тръстовете,  кон-
церните, холдингите и консорциумите. С изключение на холдинга,  който обикновено 
е АД, КДА или ООД, останалите вземат формата на граждански дружества. 

Консорциумът може да бъде търговско или гражданско дружество. За разлика 
от останалите търговски и граждански дружества членовете на консорциума могат да 
бъдат само търговци (всякакви търговци, включително публични предприятия по чл. 
61 ТЗ). Консорциумът може да бъде както персонифицирано гражданско дружество 
(което е по-честата хипотеза), така и търговско дружество. Възможно е консорциумът 
да се създава с временна цел, но това не е задължително. Консорциумът е обединя-
ване на търговци за извършване на определена дейност. Според Антонова става дума 
за стопанска дейност. 

Холдинговото дружество е акционерно дружество, командитно дружество с ак-
ции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е 
форма да участвува в други дружества или в тяхното управление, със или без да 
извършва собствена производствена или търговска дейност. Холдинговото дружество 
не може да участвува в дружество, което не е юридическо лице. 

 
Възникване и същност на гражданско и търговско дръжество     
 
Гражданското дружество възниква по силата на договор, както става ясно от 

чл. 357, ал. 1 ЗЗД. Като всеки договор и договорът за гражданско дружество е 
средство за създаване, изменение или погасяване на материално правоотношение.То 
представлява  многостранен,консенсуален, неформален, възмезден, каузален, комута-
тивен и главен договор. Многостранен е защото при него съконтрахентите желаят да 
постигнат обща стопанска цел чрез обединяване на дейността си, но без учредяване 
на юридическо лице. И при този договор съгласието се свежда до съвпадане на 
волеизявленията, но специфичното тук е, че волеизявленията са еднакви по съдържа-
ние и с оглед на общата цел са паралелни по насоченост. Съгласието е условие за 
валидност, съдружниците трябва да постигнат съгласие относно всички съществени 
елементи и това го прави консенсуален.Относно формата на договора за гражданско 
дружество в правната уредба няма изискване за форма за сключването му и договорът 
е неформален. Характерно за договора е придобивното правно основание-типична, 
постоянна и непосредствена  цел, с оглед на която съдружниците получават права и 
поемат задължения.Това прави договорът възмезден.Според доктрината договорът за 
дружество е и каузален, тъй като основанието е съществен елемент от фактическия му 
състав.То се явява и критерий за отграничаването на договора от други каузални 
договори, зашото никой друг няма като основание за поемането на задължение реали-
зирането на стопанска полза.Облагата, която всяка страна ще извлече, а именно обща-
та стопанска цел като основание на договора за дружество е определена  и  известна 
на страните  при сключването му и от това следва, че договорът е и комутативен. До-
говорът за дружество се сключва, изменя и прекратява без оглед съществуването на 
друг предшестващ договор, който да влияе на валидността му,което го прави главен. 

Сходен с договора за гражданско дружество е учредителният договор,  с който 
се поставя началото на търговското дружество.С този договор страните се споразумя-
ват да постигнат една обща цел, но тя е насочена към създаването на самостоятелен 
правен субект, а именно търговско дружество. Наричан още и дружествен договор, 
той предполага намерение за основаване на дружеството. Не само е предпоставка, но 
и основа на търговското дружество като трайно правоотношение.Той е вид организа-
ционна сделка.Учредителният договор също като договорът за дружество е много-
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странен, но за разлика от него той е формален. За събирателно и командитно дру-
жество се изисква писмена форма с нотариална заверка на подписите (чл. 78, 100 от 
ТЗ).При ООД формата е същата.При акционерните и командитните дружества с акции 
също така е необходима писмена форма с оглед на обстоятелството, че правното им 
положение се отразява в устави. Съдържанието на дружествения договор е определе-
но от ТЗ и е различно при различните дружества. Сключеният дружествен договор е 
организационен. 

 
Права и задължения на страните. Управление 
 

Договорът за гражданско дружество поражда права и задължения за отделните 
съдружници.Съдържанието на тези права поначало е еднакво за всички съдружници, 
защото обща е целта на дружествения им договор: постигане на един общ резултат с 
общи усилия. Съдружниците имат задължение за вноски, право на дял и други задъл-
жения на съдружника. 

 Задължението за вноска не е от същественото съдържание на договора и стра-
ните могат да го уговорят, но и да не го предвидят. Вноските могат да бъдат в пари 
или други имуществени ценности.Като във втория случай се говори за непарични 
вноски,които могат да се изразяват в прехвърляне на вещни права върху недвижими 
или движими вещи, предоставяне на вещи за общо ползване, прехвърляне на вземания 
или други материални ценности. При изпълнението на задължението за вноска се 
набира имущество на дружеството. Тъй като дружеството не е персонифицирано, то 
не може да бъде носител на имуществени права и задължения и следователно не може 
да се говори за имущество на дружеството. Можем да кажем, че е налице обща 
собственост или съсобственост на всички съдружници. От чл. 358, ал. 3 от ЗЗД 
следва, че отношенията между съдружниците във връзка с вноската се уреждат от 
правилата на договора за покупко-продажба, ако е прехвърлено правото на собст-
веност или на договора за наем, ако е предоставено само ползването на вещта. 

При търговското дружество основно задъдължение на съдружниците, съответ-
но на акционерите е да направят вноска в дружеството. Вноските са първият източник 
на имуществото на учредяващото се търговско дружество. Сборът от стойността на 
вноските-пари, вещи, нематериални блага образува дружественото имущество, което 
при капиталовите дружества по принцип е в размер на неговия капитал към момента 
на учредяване на дружеството. Тъй като вноските са източник на имуществото те 
могат да бъдат само имуществени-парични и непарични. Непаричните от своя страна 
могат да бъдат права върху вещи, вземания или ценни книги, наследство, апорт на 
търговско предприятие. 

Съдружникът в гражданското дружество е длъжен да защитава интересите на 
дружеството, да бъде лоялен към общите интереси на дружеството и да пази  дру-
жествените тайни.  

Задълженията на съдружниците/акционерите в търговските дружества са свър-
зани с изплащането на дяловата вноска, участие в управлението, изпълняване реше-
нията на общото събрание. 

Гражданското дружество не е юридическо лице и няма органи на управление, а 
управлението му се осъществява от всички съдружници, освен ако в договора е 
предвидено друго.Решенията относно работите на дружеството се вземат със съгла-
сието на всички съдружници, освен ако дружественият договор предвижда това да 
стане с мнозинство на гласовете-чл.360,ал.1 ЗЗД.Отговорността на съдружниците е 
лична и неограничена, докато при при търговското дружество с учредителния договор 
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се създава юридическо лице, което носи отговорност в отношенията със съдружни-
ците и с третите лица. 

Търговското дружество има органи на управление, които са регламентирани в 
учредителния акт-договор или устав. При събирателното дружество управлението 
може да се осъществява от всеки съдружник, освен ако с дружествения договор е 
възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице (чл.84, 
ал.1 ТЗ). При командитното дружество управлението се извършва от неограничено 
отговорните съдружници(чл. 105 ТЗ). При ООД управляват общото събрание на дру-
жеството и управител (чл. 135 ТЗ). При акционерното дружество-управителен и 
надзорен съвет или  съвет на директорите (чл. 241,242,244 ТЗ). 

Публичност  и регистрация 
Публичността е следващият разграничителен критерий между гражданското и 

търговското дружество.Търговското дружество се подчинява на изискването за пуб-
личност, което се постига чрез вписването му в Търговския регистър. От този момент 
възниква дружеството.За разлика от него гражданското дружество се образува с 
постигане на съгласие от съдружниците и не се нуждае от регистрация. 

 
Недействителност  
 

Режимът на  недействителност на учредяването на търговско дружество е в чл. 
70 от ТЗ. Най-съществените изменения се отнасят до това, че основанията за недейст-
вителност са изчерпателно изброени в ТЗ и търговското дружество не може да се 
обявява за недействително на други основания (до този извод се стига при буквално 
тълкуване на чл. 70 – “само”, а и от разбирането на законодателя, че ТД е ценност и за 
него не важат общите основания за недействителност на сделките. Основанията имат 
две особености: нарушението трябва да е тежко – да засяга сериозно дружеството и  
да е неотстранимо.Обявяването на недействителността на търговското дружество 
няма обратно действие. Недействителността на ТД е нещо особено – не е нито ни-
щожност, нито унищожаемост. Относно характера на  иска съществуват 2 виждания: 
1) чрез установителен иск, т.е. съдът прогласява една съществуваща вече недейст-
вителност 2) конститутивен иск – правилното разбиране според Калайджиев. Това 
разбиране е правилно, защото чл. 70, ал. 3 казва: Решението на съда за обявяване на 
дружеството за недействително произвежда действие от влизането му в сила – това е 
характерно за конститутивните искове. Смисълът на това решение е, че дружеството е 
ценност, различна от сделките, и за него не важат правилата за сделките. Сделките 
сключени от недействителното дружество са действителни, защото решението дейст-
ва за в бъдеще. 

Недействителността на гражданското дружество се определя според правилата 
на чл. 26-34 от ЗЗД и бива нищожност и унищожаемост. 

 
Прекратяване  
 

Гражданското дружество се прекратява въз основа на основанията предвидени 
в чл.363 ЗЗД. А те са: - с постигане целта на дружеството или ако постигането й е 
станало невъзможно, - с изтичането на времето, за което дружеството е било образу-
вано, - със смъртта или запрещението на един от съдружниците, ако не е уговорено 
друго, - с предизвестие на един от съдружниците, направено добросъвестно и в подхо-
дящо време, когато дружеството е било образувано за неопределен срок, ако не е 
уговорено дружеството да продължи с останалите съдружници, и по решение на съда, 
ако за това има основателни причини, когато дружеството е образувано за определен 
срок. Освен предвидените в чл. 363 ЗЗД основания за прекратяване на дружеството 
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има и други, които следват от общите положения характерни за този договор.Те са 
следните: - при прекратяване на съдружник ЮЛ, при обявяване на един от съдруж-
ниците-търговец в несъстоятелност (тогава той престава да съществува като субект на 
търговското право), сливане на всички дялове в един съдружник.   

Всяко търговско дружество може да бъде прекратено въз основа на някое от 
посочените в ТЗ основания. Такова основание например може да бъде изтичане на 
заложен в дружествения договор (съответно устава) срок на съществуване на дру-
жеството. Под „прекратяване” следва да се разбира прекратяване на дейността на 
дружеството, т.е. то не сключва нови договори и не генерира нови приходи и разходи. 
Прекратяването на търговското дружество е необходима предпоставка за откриване 
на производството по ликвидация, която цели да бъде осребрено цялото имущество на 
дружеството, да бъдат довършени всички действащи договори, т.е. да се упражнят 
правата и да се изпълнят задълженията, произтичащи от тях, да се съберат всички 
възможни събираеми вземания, да бъдат удовлетворени всички кредитори, а остатъ-
кът от имуществото да бъде разпределен между съдружниците/акционерите. Допусти-
мо е сключването на нови сделки само доколкото по този начин се изпълняват целите 
на ликвидацията – напр. сключването на договори за покупко-продажба на недвижи-
мо имущество с цел осребряването му. За различните търговски дружества има 
различни, но и еднакви основания за прекратяване. Всяко дружество може да се пре-
крати с изтичане на срока, който е бил уговорен, с обявяване на дружеството в несъс-
тоятелност.  

С прекратяването на договора за гражданско дружество не се прекратяват 
сключените по време на съвместната дейност договори с трети лица. Задълженията, 
произтичащи от тези договори, трябва да се изпълняват, както и да се упражняват 
правата и по-точно да се събират вземанията. В отношенията с третите лица всички 
съдружници остават солидарно отговорни за общо поетите задължения във връзка с 
осъществяването на общата стопанска дейност. 

 
 

Литература:  
 

1. Герджиков, О., Калайджиев, Ал., Касабова, К., Бузева, Т., Кацарски, Ал. Коментар 
на Търговския закон. Книга първа. София, 2007. 

2. Голева, П. Търговско право. Книга първа. София, 2004.  
3. Чанаев, С. Договорът за дружество. София, 2009. 
4. Бузева, Т. Дружество със съучастие, сп.Търговско право, бр.3, 1993. 

 
 
 

Научен консултант: 
гл. ас. Красимир Коев 

 
 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 281

 
Н а п р а в л е н и е  

ОБЩЕСТВЕНИ  КОМУНИКАЦИИ  (ВРЪЗКИ  
С  ОБЩЕСТВЕНОСТТА  И  ЖУРНАЛИСТИКА )   

И  СОЦИАЛНИ  ДЕЙНОСТИ  
                                                 

                                       

 
БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ – ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЦИ  

И ИНСТИТУЦИИ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА 
 

Дончо Златев  
спец. „Журналистика”, ІV курс 
Бургаски свободен университет 

 
BULGARIAN SPRING - INFLUENCE OF POLITICIANS  

AND INSTITUTIONS IN TIME OF CRISIS 
 

Doncho Zlatev 
specialty "Journalism", ІV course 

Burgas Free University 
 
 

Abstract: The publication seeks to answer the questions: What happened in our country 
during the protests in Bulgaria? Can it be said that the protests influenced political attitudes 
of citizens? What is the influence of politicians and institutions during the crisis? 
 
Keywords: protests, political influence, institutions, crisis, ratings, political attitudes, 
confidence border 
 
  

От 28-ми януари до днес България се тресе от протести. В началото започнали 
като „Антимонополни” и стигнали до „Антиполитически”, исканията на протестира-
щите придобиха тотално нов облик. От желанието за разбиване на монополите про-
тестите се насочиха към политиците, институциите и политическата система. 

Изведнъж хората забравиха за Евн, Енерго-Про и ЧЕЗ и поискаха Велико на-
родно събрание, отзоваване и намаляване на броя на депутатите, както и най-важното – 
Оставка на цялото правителство. 

На 20-ти февруари, 87-мото правителство на България подаде оставка.  
На 23-ти февруари, 209 народни представители гласуваха „За” оставката, пети-

ма бяха против, а един се въздържа. 

Целта на проучването е да се потърси отговор на въпросите: Какво се случи 
у нас по време на протестите в България? Може ли да се твърди, че протестите 
повлияха на политическите нагласи на гражданите? Какво е влиянието на политиците 
и институциите по време на криза? 
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Основните методи за събиране на информация по темата са:  

 Наблюдението, като метод за събиране на социална информация.  

 Оценъчен въпросник, чиято цел е да проучи мнението на респондентите 
относно доверието им в политиците и институциите. Както и нагласите им преди 
предсрочните парламентарни избори на 12-ти май.  

Оценъчният въпросник е конструиран от 12 въпроса. Той служи за набиране на 
информация и по-задълбочено проучване чрез дискретна провокация на реципиенти-
те.  Гарантира анонимност и осигурява времева гъвкавост. Конструираните въпроси 
свързват пряко изследователските параметри с резултатите от проучването, които се 
поддават на лесно кодиране и на аналитична интерпретация. Използваният   оценъчен  
въпросник се адресиран към студенти от различни специалности на Бургаския свобо-
ден университет и служи за изследване на мнения, отношение и оценки както по отно-
шение на политици и институции, така и по отношение на процесите в страната през 
последния месец на 2013 година.  

 Анализ на събраните данни от наблюдението и от оценъчния въпросник . 

Обект на наблюдение са националните вестници: „24 часа”, „Сега”, „Преса”, 
„Дневник”, „Труд”, „Стандарт”, „Телеграф” през 2012г. и новинарски телевизионни 
емисии на БТВ и ТВ7 

Предмет на наблюдение са присъствието на политиците и институциите в ме-
диите през изминалата година и отразяването на протестите от началото на 2013г.  

 Българските граждани видяха как светът се променя чрез интернет платформи-
те. Дали Арабската пролет се пренесе на Балканите? 

Финансовата криза, липсата на перспектива пред хората, невъзможността за 
емиграция и високите нива на корупция и престъпност предизвика вълна от протести 
в страната. Протести, които не пожалиха и най-харесаните политици. Протести, които 
написаха нова глава от модерната история на България. 

57% от участвалите в попълването на въпросника не са участвали в нито един 
от националните протести, а 43% са участвали във повечето от тях. 53% от студентите 
не са участвали и в националния референдум на 27.01.2013 г. 

Въпреки силното присъствие на Бойко Борисов в медиите той не успя да завър-
ши мандата си. Сред 58,440 информационни материали, които основните вестници са 
публикували името на министър председателя е най-често срещаното в сравнение с 
всички останали политици.  

8031 пъти е бил споменат лидерът на ГЕРБ, като преднината му пред втория 
Цветан Цветанов е над два и половина пъти.  

В анкетата сред студентите на въпроса „Смятате ли, че Бойко Борисов би се 
справил с нов мандат?” най-много от тях са посочили отговор „Да” – 37%. 30% от 
респондентите смятат, че определено лидерът на Герб не може да се справи с нов 
мандат и отговарят с „Не”. 18% са склонни да вярват, че премиера може и да има сили 
и отговарят с „По-скоро, да”, а за 12% отговорът е „по-скоро, не”. Едва 3% „не могат 
да преценят”. 
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Смятате ли, че Бойко Борисов би се справил с нов мандат?
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Диаграма 1. Резултати относно мнение на респонденти за нов мандат на ГЕРБ,  

начело с Бойко Борисов 
 

Най-често срещаният медиен герой е и най-одобрявания член на Кабинета 
„Борисов”. Бившият вече министър-председател води с 25% в положителната кла-
сация на студентите. След него се нарежда бившият министър по усвояване на евро-
фондовете Томислав Дончев, който има 23%, а трети е Цветан Цветанов с 10% 
студентско доверие. 

Цветан Цветанов освен третото място в класацията на студентите за доверие, 
печели и третото място за недоверие с фаталните 13%. Цветанов е вторият по отразя-
ване в медиите политик с 3313 броя споменавания. Пред Цветанов по недоверие сред 
студентската общност е министърът на отбраната Аню Ангелов, който също има 18%. 

Водач в негативната ранглиста е 5-тият най-често срещан политик в медиите с 
2383 споменавания, а именно бившият министър на финансите – Симеон Дянков, 
който обира 23% от отрицателния вот. 

Президентът на България Росен Плевнелиев е четвъртият най-споменаван 
политик на страниците на вестниците със своите 2412 информационни единици.  

Определено Плевнелиев отчита голям ръст на присъствие в медиите след като 
от 2010 до 2012 той го увеличава приблизително 4 пъти. 

Студентите отговаряха на въпроса „Имате ли доверие на Президента Росен 
Плевнелиев?”. 50% отговарят с „По-скоро, не”, 35% посочват отговор „по-скоро, да”. 
Отговор „Не” посочват 10% от анкетираните, а 5% казват „Да”. Попитахме възпита-
ниците на БСУ каква според тях е ролята на Президента в разрешаването на правител-
ствената криза. 70% от тях не смятат, че той играе съществена роля, 25% казва, че 
Плевнелиев играе положителна роля. А отговорът „не мога да преценя” е посочен от 
5% от анкетираните. 
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Имате ли доверие на Президента Росен Плевнелиев?
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Диаграма 2. Резултати относно доверието на респондентите  

към Президента Росен Плевнелиев 
 

Сред партиите най-често споменавани в медиите са ГЕРБ и БСП със 5653 и 
5555 информационни единици. След тях се нареждат ДПС и СДС със 1651 и 1244 спо-
менавания в най-големите вестници в България.  

След прегледа на печатните медии и въз основа на събраните данни попитахме 
студентите: „Кой според Вас ще спечели предсрочните парламентарни избори на 12-
ти май?” – 51% от респондетите смятат, че това ще бъде ГЕРБ, 18% посочват БСП, 
15% за България на гражданите и 10% за Дясна коалиция. 3% вярват, че Националис-
тическа коалиция може да спечели изборите. Отново 3% пък казват, че не могат да 
преценят кой ще е евентуалният победител. 

Кой вариант за правителство след изборите ще разреши политическата криза? 
Тук студентите отново залагат на най-честите медийни герои. Тандемът между Бойко 
Борисов и Герб печели 39% от гласовете на студентите. 27% посочват коалиционно 
правителство между десни партии. 13% от гласувалите не могат да преценят кой ще е 
най-удачният вариант за ново правителство.  13% предпочитат правителство на ГЕРБ, 
но без в него да участва Борисов. 5% избират правителство БСП, но без участие на 
експремиера Сергей Станишев в него. Едва 3% от респондентите искат правителство 
на „Националното спасение”, което да включва всички партии, които ще минат барие-
рата за влизане в НС. 

Подкрепата за вече бившият премиер проличава и в отговорите на въпроса 
„Кой бихте подкрепили за министър-председател в следващото правителство?”. На 
този въпрос 42% залагат на Борисов. 23% от студентите предпочитат еврокомисаря 
Кристалина Георгиева да поема управлението на държавата. Меглена Кунева жъне 
подкрепа от 15%, а 7% от анкетираните биха подкрепили Волен Сидеров. Бившият 
Президент Георги Първанов също има подкрепа от 7%. Иван Костов има 3% доверие 
за бъдещ премиерски пост. Сергей Станишев не е предпочетен от нито един от рес-
пондентите. Последните трима също са сред най-често споменаваните медийни герои. 
Станишев е 3-тият най-често срещан политик по страниците на националните ежед-
невници със 2566 споменавания. Първанов има 1529, а Костов 949 информационни 
единици. 
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„Ами аз?” е една от най-култовите фрази на 2012-та. Това промълви Виолета 
Марковска на церемонията по избор на нови членове на Конституционния съд. Гран-
диозното фиаско покрай скандалната съдийка завърши с още по-скандалното и „пен-
сиониране”. След нея кандидат за запълване на КС беше Петър Стоянов, но той така и 
не прие да бъде номиниран. Вестник „Капитал” излезе със заглавие „Скандалът 
„Гугушева” засенчи провала „Марковска””, като в него разказа за издигната от СДС 
кандидатка за конституционен съдия и съмнителните подробности от личния и живот. 
След три неуспешни кандидатури, дойде и четвъртата – Гроздан Илиев. Той беше 
одобрен за конституционен съдия в един от последните моменти на 41-вото НС. А за 
множеството въпросителни около новия шеф на КС, който е защитавал „Народния” 
съд дори няма да говорим. 

Студентите отговаряха на въпроса „Какъв беше ефектът от избор на нов състав 
в Конституционния съд?” 42% определят изборът като „по-скоро, отрицателен”, 22% 
казват „по-скоро, положителен”, 7% не могат да преценят, 12% го смятат за напълно 
„положителен”, а 17% за „отрицателен”.  

Питахме студентите дали вярват и в българската съдебна система. 48% заявя-
ват, че „Не” вярват в Българския съд, а 42% казват „по-скоро, не”. По 5% избират от-
говор „по-скоро, да” и „не мога да преценя”.  

Не само съдебната система е недолюбвана от студените. „Към коя държавна 
институция изпитвате най-силно доверие” – 72% отговарят „към никоя”, като основен 
негативизъм е натрупан заради Народното събрание. 

При отношението към Европейските институции ситуацията е по-различна. 
52% посочват „по-скоро, да” на въпроса „Имате ли доверие в европейските институ-
ции”. 28% казват категорично „Да”, 12% не могат да преценят, а 8% нямат доверие в 
Евроинституциите. 

Сред представителите на Европейския парламент ЕНП печели 52% доверие от 
респондентите. 17% от студентите се доверяват на ПЕС. 12% нямат доверие на нито 
една парламентарна група в Европарламента, а по 8% казват, че имат доверие на гру-
пата на АЛДЕ и групата на независимите депутати. 3% подкрепят друга група, в която 
няма български представители.  

Какви са изводите?  
От цените за тока стигнахме до оставката на правителството и исканията за 

нова Конституция. Ударите по правителството „Борисов” по-скоро втвърдиха електо-
рата му, отколкото да повлияят негативно. Забелязва се тенденцията в медиите за по-
голямо отразяване на действията на Президента, а и с оглед, че той ще ръководи 
действията на Служебното правителство, което е в сила от вчера, това е повече от 
нормално.   

За трети път България ще има служебен кабинет, който ще се стреми да прове-
де честни избори. Дали ще успее, не е сигурно. Дотогава оставаме на равнището на 
държави като Сенегал и Тунис, в които хората се самозапалват в знак на протест. 43% 
от студентите твърдо не вярват, че служебният премиер Райков и неговото правител-
ство ще се справи с кризата. 41% отговарят с „по-скоро, не”, т.е. по-голямата част от 
студентите не влагат големи надежди в служебното правителство. 
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Смятате ли, че служебното правителство на Марин Райков може 
да се справи с кризата?
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Диаграма 3. Резултати, свързани с мнението на респондентите дали служебното 

правителство ще се справи с кризата в страната 
 

 
Проучването също така показва, че по време на криза, влиянието на полити-

ците и институциите рязко отслабва.  
Остава да разберем в следващите месеци, как ще се развие ситуацията в 

България. Дали „Антимонополните”  и „Антиправителствените” протести ще останат 
глас в пустиня или ще бъдат важен фактор в предсрочните избори на 12-ти май. 
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ИДЕЯТА ЗА ЕДНО СТУДЕНТСКО ТЕЛЕВИЗИОННО 

ПРЕДАВАНЕ 
 

Катина Б. Лукова 
Бургаски свободен университет 

 
THE IDEA FOR STUDENTS ONE TV PRODUCTION 

 
Katina B. Lukova 

Burgas Free University 
 
 

Abstract: How to make a TV show for students? Why we made it? This answers you can find 
in my project. 
 

Keywords: students, Burgas Free University, TV  
 
 

I. АНАЛИЗ И ПРОУЧВАНЕ: 
 
Общо за телевизията! 
Международният ден на телевизията се празнува за първи път на 21 ноември 

1996 година в чест на първия Световен телевизионен форум в Ню Йорк, САЩ. При 
честването на този ден е предложено на държавите да обменят телевизионни програ-
ми, посветени на проблемите на мира, сигурността, икономическото и социалното 
развитие и разширяването на културния обмен. 

Първото предаване на Българската национална телевизия е прякото излъчване 
на манифестацията за празника на Октомврийската революция от площад „9 септемв-
ри” (днес „Александър Батенберг”) на 7 ноември 1959 г. С думите на говорителя в 
9:45 ч. „Внимание, излъчваме в ефир” се поставя началото на професионалната теле-
визия в България. Прякото излъчване се осъществява от режисьорите Ангел Вълчанов 
и Лидия Ишимбаева. 

От тогава до днес времената са се изменили. В този дух на промяна се развива 
телевизонната същност. Водещите отдавана са сменили фразата „Внимание, излъчва-
ме в ефир” – сега са актуални: „на мястото на събитието е нашият репортер..” или 
„включваме на живо”. Променило се е вербалното и жестовото поведение на телеви-
зонните говорители, променили са се и темите, дрехите, прическите на водещите, как-
то и интересите на публиките, към които е отправена телевизията. С навлизането на 
новите техлнологии мобилността се увеличава многократно. Качеството на телевизи-
онното изображение нараства, което автоматично увеличава и времетраенето на прог-
рамата. В днешни дни повечето телевизионни програми излъчват близо 24 часа. Ос-
новните елементи, които изграждат ефира, са: новинарски емисии, тематично преда-
вания, рубрики, авторски предавания, телевизионни токшоута, спортни и културни 
предавания, концерти и др.  

Процесът на обновяване в телевизията е двупосочен – т.е. освен че телевизията 
се променя спрямо развитието на света (навлизането в последните години на телеви-
зори плазми технически), така и светът се променя спрямо телевизията. Под натиска 
на предаванията в ефир се развива до голяма степен и зависимостта от това, да при-
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тежаваш най-новото и най-модерното, да изглеждаш всеки ден като момичетата от 
фешън предаванията. Важното тук е, че телевизията отдавана стана важна част от жи-
вота на хората и ще продължава да бъде. Всяка различна група или структура на 
обществото има нужда от телевизията като медиен канал – за да получава информа-
ция, но и за да изпраща информация. 

 
Кои са студентските телевизонни предавания до момента в България? 
 

„КУ-КУ”– първото студентско предаване 
„Имало едно време едно предаване по телевизията. То се казвало „КУ-КУ”. 

Предаването се правело от едни студенти. Те отдавна са се разпилели по света, та поч-
ти не е останал някой, който да разкаже кое точно как е било. Но иначе всички пом-
нят, че е имало такова предаване и пренасят легендата за него от уста на уста. Леген-
дата за едни студенти, които чрез телевизията поискали да променят страната си на 
пук на по-големите от тях, на пук на всички стари и нови партии, които дълги години 
веселели хората и ги утешавали в лоши дни. Като всяка легенда и тази се разказва от 
различни хора – някои я украсяват, други премълчават едно-друго, та вече не се знае 
кое е лъжа и кое е истина”. Това е истинската история на предаването „КУ-КУ”.  На 
една черна дъска студентите по режисура Пламен Панев и Християн Ночев скицират 
с тебешир структурата на телевизионно предаване, което предлагат да се казва „КУ-
КУ”. „Идеята не е приета добре. Името „КУ-КУ” звучи прекалено несериозно в ушите 
на хора, които са се събрали с идеята да променят политическата система. Предложе-
нието има една единствена положителна страна – водещият да бъде кукла”. Предава-
нето стартира, когато се одобрява и разписва от Стефан Енчев. „КУ-КУ” излиза за 
пръв път на 27 януари 1990 година в събота, 11:30 минути. Това са 31 години по-
късно от първата излъчена телевизионна емисия в България.  

Студентското предаване започва излъчване буквално месеци след смяната на 
режима у нас и остава на екран до септември 1994 г. Това са близо 5 години, през 
които зрителите успяват да издигнат в ранг на истински звезди Август Попов, 
Владислав Карамфилов (Влади Въргала), Стефан Рядков, Васил Василев-Зуека, Слави 
Трифонов, Камен Воденичаров, Мартина Вачкова и др. „КУ-КУ” е хумористично, 
иронично и дори саркастично предаване. Там, макар  водено от кукловоди, говори 
плюшено човече, което обаче успява да каже много истини. 

Иван Гунчев (зам.-главен редактор в Главна редакция „Публицистика” 1990-
1991г.): „Идеята дойде от телевизията. Тя се роди в главна редакция „Съвременник” – 
тогава главен редактор беше Стефан Енчев. Това беше един човек, който имаше усет 
към процесите, към новото, към нетрадиционното. Това никой не бива да му го 
отрича. „КУ-КУ” беше една инжекция калциева, която възбуди хората и беше полезно 
според мен”. (http://vbox7.com/play:8623a1a5) 

 
„АЛМА МАТЕР” – национална университетска телевизия 
Години по-късно „АЛМА МАТЕР” става реалност. Тя е студентска телевизия 

за култура, образование и младежки политики към Софийски университет “Св. 
Климент Охридски” със статут на “национална обществена телевизия” в България. 
Създадена е от студенти за студенти и млади хора и избира винаги такива теми, които 
ги засягат! В предаванията, рубриките и репортажите се появяват винаги онези лица и 
сюжети, които останалите телевизии в българския ефир пропускат или не смятат за 
интересни. АМТВ е център на всички висши училища в България, в които студентите 
създават аудио-визуални продукти – журналистически форми, игрални, документални 
или анимационни филми и музикални видеоклипове.  
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Рождената дата на АМТВ е 27 юли 2008 година, когато БНТ1 излъчва пилотния 
брой на предаване „Ку-Ку: Презареждане” – „Ку-Ку се завръща!”. До този момент 
студентската телевизия има разработени три програмни линии: „Ателие” – работил-
ница за изкуство и култура, „Ку-Ку: Презареждане” – предаване за сатира и пародии и 
„ПроАктивно” – програма за наука, младежки политики и образование. От 2008 до 
2010 предаванията на АМТВ са излъчвани по БНТ1 , а през 2011 година – по БТВ 
Екшън. За краткото си съществуване телевизия „АЛМА МАТЕР” вече има спечелена 
награда за най-добър младежки проект на Държавната агенция за младежта и спорта 
(2008г.). Предаването  „Ку-Ку: Презареждане” спечели престижната първа награда по 
време на деветия медиен фестивал „Осмата муза”. Документалният филм на ТВ 
„АЛМА МАТЕР” – “Unplugged”, както и предаванията „Ателие” – работилница за из-
куство и култура, „Ку-Ку: Презареждане” са номинирани на международния телеви-
зионен фестивал „Златната ракла” (5-10 октомври 2009г.). 

На 20.12.2011 година Национална студентска телевизия „АЛМА МАТЕР” изли-
за на собствена интернет медийна платформа и започва своя нов живот като медия на 
всички млади хора и студенти в България! (http://amtv.bg/about/amtv/) 

 
Кога студентското общество разви нужда да отразява своите проблеми чрез 

комуникационния канал на телевизията? Защо се поражда нуждата от студентско 
предаване? 

 
Известен факт е, че „КУ-КУ” е най-яркият коректив на политическите партии 

през същия период. Студентите винаги са били активните реформатори, носещи про-
мени. Тяхното мнение и мироглед винаги са били актуални точки в дневния ред за 
промени в България. Ето защо проблемът за ‘грешния факт’ – аварията в АЕЦ 
Козлодуй – придобива толкова широка известност. Студентите са една от най-важни-
те части от системата на обществото. Техният глас трябва да бъде чут и взет под вни-
мание. Развитието на телевизията като медия позволява на студентите, освен чрез пе-
чата, да направят своя глас обществено достояние. Това по същността си сатирично-
иронично предаване поставя началото на бъдещето на студентите като важна структу-
ра в управлението на обществото. Несъмнено за времето, по което е излъчвано, е било 
вид бунтарство, революция, а техните плодове  обществото ни продължава да бере и 
до днес. По примера на ‘кукувците’ ‘алма матерците’ започват да градят собствено 
телевизионно предаване. При това много успешно – качеството на журналистиката е 
неопетнено, а от управленческа страна – телевизията успешно участва в различни 
европейски проекти. 

 „В деня, в които се излъчва това предаване, социологическите анкети отбе-
лязват, че студентската програма „КУ-КУ” е влязла в първата десетка на най-
гледаните предавания на българската телевизия и в първата петица на предава-
нията, ползуващи се с най-голямо обществено доверие”. 

 
Дали обществото ни е готово за ново студентско предаване? 
 

Какво е положението в момента в страната? 
Време на промени! Време на стачки, на недоволни граждани, които искат 

гласът им да бъде чут. Времето ни е изпълнено с парадокси и абсурди! Време на глад, 
на преяждане, на болести, време на иновации. Време за промени! 

Обществото има нужда от нови неща – от нови идеи, нови закони, нови лидери, 
нови медии. Обществото винаги се е доверявало на студентите си въпреки трайно 
залегналата идея, че младежите днес са несериозни и повърхностни. Студентите могат 
и многократно са доказвали желанието си с действия. 
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Бургаска област 
Бургас е град, родил много дейци, активисти и творци. Част от имената на де-

цата, които са известни и допринесли за града, са: Антон Дончев, Апостол Карамитев, 
Георги Дюлгеров, Георги Калоянчев, Георги Найденов, Даниел Вълчев, Димитър 
Димитров – Херо, Димитър Рачков, Кичка Бодурова, Мария Статулова, Недялко 
Йорданов, Петя Дубарова, Райна Кабаиванска, Христо Фотев. 
(http://www.facebook.com/media/set/?set=a.160088337382460.34076.156588944399066&t
ype=3) Негови синове и дъщери са както национално, така и международно допри-
несли за изграждане на положителен образ на морския град. Всички изброени имена 
са изкарани на случаен принцип и не са всички известни бургазлии. Но те са доказа-
телство за това колко всестранно е развит града – към музика, към танци, към спорт, 
към култура, към актьорско майсторство.  

Бургас е културно развит с богато историческо наследство. Бургазлии разпола-
гат с редица културно-развлекателни центрове – Исторически музей, Етнографски 
музей, Археологически музей, драматичен, детски и куклен театър, опера, концертна 
зала и много художествени галерии., опера, галерии и културни домове. Наред с 
празника на Бургас, който се празнува на 6 декември, в морския град се провеждат 
фестивали и културни събития от различно естество. Някой от фестивалите като 
„София филм фест – на брега” , „Бургас и морето”, „Бургас Блус & Jazz Festival” и 
„Spirit of Burgas”, литературни дни Петя Дубарова, мотосъбора в Крайморие и 
традиционните празници в чест на покровителя на града „Св. Николай Чудотворец”  
се провеждат всяка година. В края на март 2012 година за първи път се проведе фес-
тивала за съвременно изкуство „Включи града”. А тази година в Бургас се учреди 
уникална асоциация за развитие на културата, като основната й цел е да подготовката 
на кандидатурата на Бургас за европейска столица на  културата през 2019г. 

Град Бургас е притегателен център за много студенти, които имат големи въз-
можности за развитие, защото има ресурсите да им помогне. Това е една от причините 
той да бъде предпочитан от много кандидат-студенти. В тази връзка дали бургазлии 
ще възприемат една нова продукция за студентско предаване? Дали самите студенти 
ще възприемат тази идея. Изготви се анкета, която беше разпространена измежду по-
вече от 50 студенти в Бургаски свободен университет, като не се е спазвал принцип за 
конкретизация по център, специалност, курс и вид на обучение. Анкетата се провежда 
на свободен, случаен принцип, като се изхожда от идеята, че участие в телевизион-
ното предаване могат да вземат всички студенти в Бургаския свободен университет, а 
не за представителна извадка от тях. Точната бройка на анкетирани студенти е 60. 
Въпросите не са много на брой – само три, но ключови за разбирането на студентска-
та мисъл – 1. дали е необходимо изграждането на студентско телевизионно предаване, 
2. дали ще участват по някакъв начин в реализирането му, както и да се 3. проучат 
интересните теми за студентите. Обобщението на отговорите изглежда така: 12 от 
анкетираните студенти отговарят крайно отрицателно с отговор „НЕ” на първите два 
въпроса и „НЕ ЗНАМ” на последния; 48 са положителните отговори за изграждане на 
телевизионно предаване; 18 от тези 48 отговарят, че не биха взели участие в студент-
ското телевизионно предаване, а 29 са съгласни да участват в него. Всичко това може 
да завърши с три кратки извода.  

1. Студентите на Бургаския свободен университет ще се радват да има изгра-
дено телевизионно предаване.  

2. 80 % от тях биха взели участие в реализирането на предаване, а 20 % не биха 
взели.  

3. Най-често предлаганите теми за студентското предаване са: забавно преда-
ване с цел развличане от ангажираното студентско ежедневие – „комедийно преда-
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ване и информационно предаване”; предаване, което да разказва за живота на студен-
тите – „актуалните теми, които ги вълнуват, как да се приобщят към живота на уни-
верситета, студентски проблеми”; „младите таланти на университета и отваряне на 
врати пред тях”; „теми, които са обществено значими и интересни за аудиторията”; 
„реализацията на студентите – защо младите бягат от България”; „разиграване на сце-
ни от студентите, свързани със специалностите, които учат”; „да се интервюират 
колеги, които са се доказали по някакъв начин, както и да се интервюират препо-
давателите LIVE”; „пародиите в образователната система”. 

 
Защо Бургаският свободен университет да има телевизионно предаване? 
Защото е новата идея в образованието. 
Защото е отговорна институция, която се грижи за образованието на студентите си. 
Защото има нужните ресурси за реализирането на телевизионно предаване. 
 

Какво означава новата идея в образованието? Бургаският свободен универси-
тет като млада, но преодоляла съпътстващите проблеми институция, се е превърнала в 
интелектуална емблема на Бургас. Висшето учебно заведение осигурява подготовката 
на студентите по съвременен тип и ги изгражда като специалисти с висша квалифика-
ция, съобразена с международните стандарти за висше образование и адаптирана за 
бърза професионална реализация. 

Как се грижи за образованието на студентите си? Бургаският свободен уни-
верситет се грижи за нивото и качеството на образование на студентите си чрез опре-
делена система, която е предназначена да изгражда, поддържа и контролира качест-
вото на обучението и академичния състав в университета. Нейната цел е да покаже 
способността на БСУ да осигури  образователен процес и научен продукт, задоволява-
щи изискванията на потребителя, включително непрекъснато подобрение и огранича-
ване на несъответствията.  

Кои са ресурсите за реализиране на проекта? Бургаският свободен универси-
тет има най-новата и най-модерната учебна сграда в системата на висшето образова-
ние в България. Тя е построена през 2004 г. и има обща разгърната площ от 22500 кв. м. 
Сградата е носител на приза “Сграда на годината” за 2004 г. Университетът осигуря-
ва всички съвременни материални и технологични стандарти за работа и обучение в 
луксозни условия и висока култура на учебната среда. 

 
II. ОПИСАНИЕ НА ТЕЛЕВИЗОННОТО ПРЕДАВАНЕ: 

 

1.  Избор на име за предаването: 
Ключовите думи, които предла-

гам да се опорни точки за избор на име, 
са – Бургаски свободен университет, 
студенти, телевизия. 

Предлагам името „ПЛАН Б” 
като най-добре символизиращо тези 
понятия. С него аз отправям алюзията 
към името на Университета, в който ще 
се осъществява, а именно Бургаският 
свободен. Друга препратка, с лека за-
качка, е към единственото студентско 
телевизионно предаване „Алма матер”. 
Тяхното име означава ‘майка храни-
телка’, а буква „А” се свързва с 
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началото на азбуката, с първенството, с новаторството.  Като контрапункт, който не 
съдържа злонамерени отношения,  измислих „ПЛАН Б”.  Изразеното с текста на кар-
тинката, е идеята, която търсих – когато наистина искаш нещата да се случат, няма 
значение коя буквичка от плана са. 

2.  Цел  
Основна – ние, студентите, да докажем пред бургаската общественост, че Уни-

верситетът изгражда способни специалисти, готови да участват в развитието на Бургас. 
Оперативни – да се утвърди имиджът на Бургаския свободен университет като 

академичен център на знанията и науката, успешно съчетаващ младежкия дух и 
перспективните проекти; – да утвърди Бургас като притегателен център за младите та-
ланти, които да са убедени, че с дипломата си от Бургаския свободен ще се реализи-
рат успешно. 

3.  Как тази цел ще бъде преследвана? 
Тези цели ще бъдат осъществени с изграждането на всяка телевизионна про-

дукция от студентите. Ще се поставят и ще се разглеждат различни теми, свързани с 
Бургас, България, обществото ни; ние, студентите, ще се стремим да представим наро-
допсихологията, мислите и действията на българина чрез телевизионната средства. 
Акцентът е редно да бъде поставен върху младежкия аспект. Моето предложение е да 
не поставяме конкретна рамка за предавания, а напротив – всеки път да се търсят раз-
лични теми, които са актуални или за регион Бургас, или за България (а защо не и све-
товно важни теми, пречупени през погледа на студентите от Бургаския университет). 

4.  Публики 
Бургаската общественост е основната публика, като предавания с национален 

характер имат възможността да отправят послания към хора от цяла България. 
5.  Времетраене 
15 – 20 минути. 
6.  Предавания – пилотно предаване (ПП) 
За пилотно издание на „ПЛАН Б” предлагам предаване с общочовешки измере-

ния, напр. – ‘мечтите’. Това да е ключовата дума, около която да се изгражда предава-
нето. В началото да представим по-широкото разбиране за мечти, стеснявайки го до 
въпроса – ‘къде изчезнаха мечтите?’. Отговори предлагам да потърсим от деца в 
детска градина, от ученици в гимназии, от студентите в двата бургаски университета, 
от завършили и работещи по специалността си личности. Така се обхожда една смис-
лова рамка, която разглежда основните институции, изграждащи човека като личност. 
Ще проверим детските мечти какви са, запазват ли се във времето – ако да – на каква 
цена, ако не – защо и къде се изгубиха. Предлагам да потърсим коментара на бургаски 
културни личности – поети, художници, певци и др. 

С това предаване ние отправяме посланието, че мечтите не са клише, което 
животът ни да отхвърля като маргинална част. Ние, студентите, говорим за мечтите 
си, за бъдещето си. Казваме, че сме активни, работоспособни, че имаме позиции, мне-
ния за живота. Казваме, че Животът ни обединява и мечтите са основният стимул. 

Темата на ПП е избрана, защото е  актуална за българското общество и никога 
няма да се дезактуализират, както и показва социалната ангажираност и активно пове-
дение на студентите. 

7.  Стилистика на предаването 
Предлагам да търсим изказ, различен от универсалния, баналния и спокойния 

изказ. Нека се запази младежкия дух в същината на думата ‘младежки’ – а именно 
бунтарското, любопитното и търсещото. Същевременно не бива да се допуска отпус-
нат и немарлив стил. 
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8.  Излъчване и разпространение 
Предлагам предаването да се излъчва два пъти месечно, за да има достатъчно 

време за подготовка на екипа и за професионално изграждане на продукцията. Ос-
новно за разпространение на студентския „ПЛАН Б” ще се използва youtube каналът, 
като е възможно да се направи сайт на предаването – където да се качват предавания-
та, но и да има форум за обратна връзка от публиките. 

Също така предлагам да изградим добри контакти с другото студентско телеви-
зионно предаване – „Алма матер” – и част от нашата продукция да намира място и на 
техните честоти на излъчване. 

9.  Възможности, които се очертават пред студентското телевизионно 
предаване? 

От предаване, излъчвано два пъти месечно, то има шансовете да увеличи боря 
на продукциите до 4 пъти месечно, т.е. всяка седмица по едно предаване. Следваща 
възможност за развитие е да прерасне в телевизия на студентите от Бургаския сво-
боден университет. Това ще затвори медийната рамка на Университета.  

10. Екип 
Структурата на телевизията се разделя на два основни състава – управленски и 

изпълнителен състав. 
 
Управленски състав: 
Собственик на телевизионната компания – Той гледа и контролира цялостни 

процес, който се извършва в телевизионната медия. Съответно може да закрие или 
стимулира определено предаване в зависимост от това дали то се вписва, или не в по-
литиката на телевизията. 

Програмен директор – Това е човекът, който изготвя програмата на телеви-зи-
онното предаване (медия) и следи за нейното изпълнение. Той трябва да бъде с богат 
опит и да познава естеството на работа във всички видове медии. Програмният дирек-
тор освен контролна дейност на творческия процес, консултира и напътства изпълни-
телния състав, т.е. отговаря пряко за цялостната визия на емисията. Дава отчет за ця-
лостната работа единствено пред собственика на телевизията. 

За студентското телевизионно предаване „ПЛАН Б”  програмният  директор ще 
бъде супервайзoр на предаването. Това ще е преподавател с нужния опит – 1 човек. 

Главен редактор – Това е човекът, който пряко се занимава с организацията по 
изготвянето на новинарската емисия. Първо събира информация от всички репортери 
за събитията от деня и я систематизира в таблица. По този начин целият състав на 
телевизията има визуална информация. Главният редактор носи персонална отговор-
ност при изготвянето на новинарската емисия. Дава отчет на програмния директор, 
които окончателно утвърждава реда на поднасяната информация. В големите телеви-
зии този процес се извършва  от режисьорите. 

За студентското телевизионно предаване „ПЛАН Б” главният редактор ще 
бъде 1 човек. 

Изпълнителен състав: 
Репортери – Това са хората, които след получаването и отсяването на информа-

ция, отиват на мястото на събитието и го заснемат. Тяхната работа не спира до тук – 
след връщане в програмния офис те обработват суровия материал във вид на репор-
таж. Тези репортажи формират едно телевизионно предаване. 

За студентското телевизионно предаване „ПЛАН Б” репортери могат да са 
„n” брой студенти, като се има предвид, че колкото повече са, толкова по-добре за 
предаването.  
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Оператори – Това са хората, които с помощта на видеокамерата запечатват 
събитие. Тяхната работа и работата на репортерите трябва да са в синхрон, защото се 
получава много добър репортаж. 

За студентското телевизионно предаване „ПЛАН Б”  операторите ще са 2 
човека. 

Водещи – Те са специално подбрани хора с добра визия и излъчване, артистич-
ни умения, добра дикция, тембър и правоговор, както и богата обща култура. Тяхната 
визия определят общия облик на телевизията. Освен да четат професионално, трябва 
да умеят да пишат текстове по зададена информация, както и да го редактират. 

За студентското телевизионно предаване „ПЛАН Б” водещите ще са двама 
основни – момче и момиче, като е възможна смяна с друга двойка водещи. 

Монтажисти – Тези хора са специалисти, завършили режисура на монтажа, 
познаващи много добре изобразителните елементи като композиция. Те редактират 
заснетите кадри с помощта на таймкода, определени от репортера. 

За студентското телевизионно предаване „ПЛАН Б”  монтажисти ще са 
всички студенти, които обработват заснетия материал. Под прякото наблюдение 
на Росен Петров. 

Режисьори на пулт – Това са хора на творческата дейност. Тяхната работа е 
свързана с много доброто познаване и боравене с различни композиционни елементи 
на филмовия и телевизионния кадър. Те управляват операторите в телевизионното 
студио, като им казват основните точки. 

Тонрежисьори – Те се занимават със смесването и силата на звуковата картина. 
Паралелно с видеото може да има звукови ефекти, музика, дикторски текст и други. 
Това се извършва със специална техника – многоканален звуков мишипулт. Тонрежи-
сьорът и режисьорът на видеопулта работят в синхрон, за да има високо качество на 
картината и звука. 

За студентското телевизионно предаване „ПЛАН Б” тонрежисьори ще е 
един човек. 

Осветители – Те се грижат светлинната обстановка в телевизионното студио. 
Отговорният оператор ги ръководи, а те насочват различните светлинни източници 
така, че да се създаде най-подходящата атмосфера. 

За студентското телевизионно предаване „ПЛАН Б” осветител ще е един 
човек. 

Техници и помощен персонал – Те подготвят студиото за снимки като подре-
жат декорите и всичко необходимо за изграждане на едно телевизионно предаване. 

За студентското телевизионно предаване „ПЛАН Б”  помощен персонал ще 
са 2 човека. 

Необходим екип – 10 човека. 
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Професията репортер е част от журналистическата професия.  
Журналистически жанр репортаж (произлиза от френската дума reportage, 

докладване)  представлява публицистичен материал, който включва актуални новини 
и техния анализ. Това е кратък разказ на очевидец за дадено събитие. Начинът на 
поднасяне е информативен, образен и експресивен и се отнася за настоящо събитие. 
Добрият репортаж има колорит.  Чрез него читателят/ зрителят трябва да се почувства 
участник в събитията. За разлика от новината, описателният репортаж не поднася 
„голи” факти, а жива картина на събитието. Според Вернер Майер, репортажът се на-
мира между новината и коментара, от гледна точка на  съотношението между обек-
тивност и субективност. 

В книгата на Минка Златева „Репортерство – репортер – репортаж” репортери-
те са наречени „най-динамичното и най-мобилното племе” – това красноречиво опре-
деление представя цялата репортерска практика, рисува живота на новинаря – живот 
на приливи и отливи, на сензации и сътресения, живот – вечно на път и без почивка.  

Репортажът възниква като жанр в средата на XIX век. От Дикенс до днес 
съществува професията репортер. През 1850 г. тази дейност вече се развива в Англия 
под името „our own” (нашият собствен, т.е. специален кореспондент), а в Германия 
новинарите били наричани дописници, кореспонденти. Характерно по това време за 
репортажа е, че той предимно е служил за отразяване на военни събития. Репортерите 
и военните кореспонденти са хората, изпращани по бойните полета  да отразяват 
военните събития. Ще  дам един кратък пример –  цитат на американски  журналист, 
който пише във вестник „Ивнинг Поуст” за боевете край Сливница през 1885г. 

 „Българите се сражаваха с хладнокръвие и достойна за възхвала храброст“. 
През 70-те год. на XIX в. се заражда т.нар. социален репортаж, а като негов 

представител е  виенският журналист Макс Винтер. За да бъдат неговите репортажи 
максимално реалистични и живи, Винтер обикаля бедняшките квартали, предрешен 
като мизерните му обитатели.  

В българския печат след Освобождението репортерството също набира скорост 
в лицето на Стоян Шангов от в. „Вечерна поща”. Заедно с него и Симеон Радев оставя 
трайни следи в информационната журналистика. 

 

С развитието на новите технологии, репортажната професия еволюира. През 
Втората световна война, когато освен вестниците, радиото и телевизията вече са 
информационните преносители, обикновеният слушател може вече да чува и вижда 
какво се случва на мястото на събитието. Много повече хора предпочитат да гледат 
телевизия именно поради това й качество, защото благодарение на картината могат да 
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си изградят  ясна представа за това, какво се извършва в момента. Има показани по-
вече гледни точки, нещата се виждат от различен ъгъл.  

 Репортерът  
За професията репортер са нужни специфични качества. Репортерът не е прос-

то новинар, при него информационното е изместено от интерпретативното, от субек-
тивното начало. Според Минка Златева репортерът вече не само поднася новини, той 
прави проучвания, сондира общи мнения. Това е нововъведение в журналистиката. 
Социален експеримент, „прецизна журналистика”. Репортерът създава своя алхимич-
на лаборатория, превъплъщава се, изследва, разследва, дръзва да стигне до истини, 
които могат дори да застрашат живота му. Нужен е също и  кураж, тъй като в голяма 
част от случаите репортерите попадат в райони с размирици. 

Репортерът  трябва да е комуникативен, да  се приспособява лесно към средата, 
в която се налага да работи. Нужнa е дисциплина, изразена в това да си винаги пръв 
на мястото на събитието, защото ако закъснееш и минута, има опасност да изпуснеш 
нещо важно, нещо, което трябва да се види. Освен това, трябва да имаш око за детай-
лите в информацията, която предаваш, защото и най-малкият детайл е важен.  

На първо място репортерът трябва да познава темата, която отразява; да се 
съобразява със спецификата на своята медия ; да изгражда своя тематичен профил.  

Откривателството, търсенето на източници на информация и оперативността са 
сред най-важните качества, които един репортер трябва да притежава. Те му позво-
ляват, където и да отиде, да си създава  „приятели”. Хора, които знаят и искат добро-
волно да ти кажат това, което търсиш, с най-големи подробности. За новинаря е 
важно, когато прави своето изследване за репортажа си,  да работи с три основни 
метода: 

изучаване на документи; 
наблюдение; 
разговори с хората от мястото на събитието.  
Последният метод прави присъствието на репортера на мястото на събитието 

задължително. Той трябва да види, да чуе и да усети събитието. Това се свързва с опе-
ративните му умения – пръв да съобщи за събитието, като успее да спечели символич-
ната битка с  конкуренцията си и с времето. Такъв репортер е Шашта Дарлингтън, 
която работи за СNN. Тя беше един от репортерите, които отразяваше какво се случва 
с Фидел Кастро – неговото здравословно състояние и реакциите на хората в страната. 
Друг такъв репортер е и Джил Доуерти, която отразява всички събития в Белия дом. 
Тя има няколко „мисии” зад граница, като репортажите са на тема войната в Близкия 
изток. 

Репортажът трябва да е  фактологичен, като представя точни и верни факти.  
Ако репортерът премълчи нещо умишлено или не е добре информиран, ще ос-

тави своята аудитория неинформирана или объркана. Чрез подреждането на фактите и 
събитията той трябва за преодолее информационния хаос, автентично да представи 
атмосферата директно от мястото на събитието, да изрази своята гледна точка.    

Във всичките си действия репортерът трябва да се съобразява с професионал-
ния кодекс. 

Кодексът на репортера се състои от няколко важни правила. Първо, журналис-
тът  трябва да предоставя винаги точна и вярна информация. Източниците, които му 
доставят тази информация, трябва да са сигурни,  че тя е потвърдена. Репортерът няма 
право да изисква информация чрез заплахи, както и да прикрива личността и длъж-
ността си. Задължен е да уважава неприкосновеността на личния живот на човека от-
среща; да е особено внимателен със спазването на правата на децата. Те трябва да 
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бъдат чути и не бива репортерът да се възползва от тяхната доверчивост. Той трябва   
да спазва благоприличие и да е независим в работата си; да не изпитва натиск или да 
се влияе от политически партии. 

Когато дори  част от този кодекс не е изпълнена, репортажът може да пропадне 
тотално. Да вземем за пример репортажът на Миролюба Бенатова за БТВ по време на 
протестите в Катуница. Тогава репортерката си навлече гнева на зрителите заради 
своите изказвания. Нека да припомним, че тогава тя нарече протестиращите „пияни 
футболни фенове”. След този репортаж й се налагаше да обяснява защо е използвала 
такова определение..  

След този пример за зле направен репортаж, ще си позволя да дам пример за 
предаване, което е изключително интересно и успешно като формат –  предаването на 
Мартин Карбовски „Отечествен фронт”. В него Карбовски влиза в ролята и на репор-
тер, и на водещ. Предаванията му са социални. В тях той разказва историите на хора, 
които имат определени проблеми. Такава е историята на три момчета от България, 
които заминават за Неапол, Италия, с надеждата да се преборят с наркотичната си 
зависимост. В този епизод Мартин Карбовски показва как минава тяхното ежедневие 
в лечебно заведение. Момчетата разказват своите истории, за грешките, които са 
допуснали, за наркозависимостта си. Мисля, че идеята на репортажите е Карбовски да 
те накара, ако не се разчувстваш от трагичните истории, то поне да се замислиш и да 
си кажеш:  „Добре, че не ми се е случило това” или  „Ами ако на мен ми се случи, 
тогава какво ще правя”.  Репортажите на Карбовски са специфични по форма, защото 
са близо до фичъра като жанр – с повече субективност и колорит, със скандален език. 

Както отбелязахме, за репортерската работа се изисква кураж и смелост. Често  
репортерът отразява събития в райони с размирици, протести, военни действия; 
където в голям брой от случаите представителите на медиите не са  добре приети. 
Примери има много. В горещите точки на света чуждестранните журналисти се 
смятат едва ли не за американски шпиони. Стотици репортери са отвличани за откуп, 
измъчвани и убивани. По данни на Международният институт по преса, през измина-
лата 2012 година 119 журналисти от цял свят са намерили смъртта си. Това е най-ви-
сокият брой на убитите при изпълнение на професионалната си дейност журналисти 
от 1997 г., когато организацията е започнала да води статистика. Според данните, 
Сирия се оказва най-опасната за професионалистите от бранша страна, след нея са 
Сомалия, Мексико, Пакистан и Филипините.  

Като оставим настрана отразяването на глобалните военни конфликти, опас-
ност за репортера има и в отразяването на  гражданските  протести, като тези, които 
бушуват и сега в страната ни. Винаги има опасност репортерът да се окаже в сблъсъ-
ците между протестиращи и полиция, и да пострада. Да вземем за пример отразява-
нето на протестите в София на 18.02. 2013 г, когато бяха и големите сблъсъци между 
протестиращите и жандармерията. Няколко репортери пострадаха леко, защото по 
стечение на обстоятелствата попаднаха в сблъсъците. Цялата столица беше блокира-
на, а  улиците около мястото на събитието –  „Площад Народно събрание” – бяха като 
бойно поле. Едва два часа по-късно, когато напрежението спадна, репортери като 
Румяна Стоилкова и Сергей Тодоров (репортери на БТВ) имаха възможност да вземат 
интервю с протестиращите и да се търсят различни гледни точки.  

Продължителното директно отразяване на протестите в България доказа изклю-
чителната важност на репортерската работа. Те трябваше да демонстрират физическа 
подготовка (тичане в различни посоки след протестиращите), журналистическа реак-
ция, психическа издръжливост (когато в кадрите на живо попадаха пияни и дрогирани 
хора, с неприлични жестове и език). Може да се направи изводът, че репортерите, ма-
кар и в различна степен успешно, изградиха медийния образ на събитията.   
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Репортерите, разбира се, не остават без подкрепа. Освен медиите, които те 
представляват, при проблеми могат да се обърнат към неправителствената организа-
ция „Репортери без граници”, създадена през 1985 г. във Франция. Мотото на тази 
организация е: „Свободата на информацията е в основата на всяка демокрация”. 

 
Целите на репортери без граници са: 
     

Постоянно да наблюдава атаките срещу свободата на информацията;  
Да действа заедно с правителствата против цензурата и законите, свързани с 

ограничаване свободата на словото; 
Да оказва морална и финансова помощ на журналисти, както и на техните 

семейства;  
Да предлага материална помощ на военните кореспонденти с цел увеличаване 

на тяхната сигурност.  
  

 Организацията защитава свободата на медиите и има закрилническа функция, 
като се опитва да помогне на репортерите в беда по света. Освен това тя се бори с 
цензурата, и за свободата на словото. Във връзка с тези си действия организацията 
всяка година прави класация на страните по целия свят, в която се следят нивата на 
цензура във всяка една точка на света. България също е в тази статистика.  

За периода 2011-2012 година нашата страна се намира на 80-та позиция, като 
пада с девет позиции в класацията за сметка на Гърция, която съумява да запази 70-та 
позиция. През началото на тази година след политическите катаклизми и налаганата в 
медиите цензура, страната ни слезе с още седем позиции надолу в класацията, като 
така остава на 87-мо място. По отношение на цензурата в медиите, България се израв-
нява със страни като Гвинея, Косово и Гърция. За сметка на нас, Финландия запазва 
лидерството си за свобода на медиите в света и от миналата година, а Норвегия 
отстъпва второто място на Холандия, която е поставена с три позиции по-напред. 

Ето как изглеждат данните за нашата страна през последните 11 години: 
  

2002 г. – 38 място; 
2003 г.  – 35 място; 
2004 г. – 36 място; 
2005 г. – 48 място; 
2006 г. – 36 място; 
2007 г. – 51 място; 
2008 г. – 59 място; 
2009 г. – 68 място;  
2010 г. – 71 място; 
2011-12 г. – 80 място; 
2013 г. – 87 място към момента. 
 
Точно заради този спад в класацията, организацията е насочила своето вни-

мание към нашата страна, заради цензурата в медиите и ограничение на свободата на 
словото.  Като пример ще дам изявлението на генералния директор на брюкселският 
клон на „Репортери без граници” Оливие Безил: „Ситуацията с медиите в България от 
няколко години е много лоша, дори бих казал бедствена. В България нещата са все 
така лоши, както и през миналата година по едни и същи причини. А причините да 
слезе няколко пункта надолу се дължат на това, че за първи път в интернет простран-
ството има опит за контрол върху няколко сайта, като „Биволъ.бг”. Това е едно от раз-
следванията на организацията в Европа.  
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Известните репортери 
  

Когато говорим за каузата на репортера, трябва да започнем с носителя на 
наградата „Пулицър” и „Нобел” Ърнест Хемингуей. Ще спомена и известния итали-
ански репортер Марио Специ, който разследва случая със серийния убиец, наречен 
„Чудовището на Флоренция”. Изключително известни стават репортерите Дейвид 
Уолкър и Лоис Харт, участниците в първата информационна емисия на телевизията 
СNN на 1 юни 1980г. 

Сред известните съвременни български репортери ще отбележим Елена 
Йончева, Венелин Петков –репортер на БТВ и създател на няколко документални по-
редици, включително и „БТВ Репортерите”; Кристина Баксанова – репортер на „БТВ 
Новините” –  и много други.  

Наградата „Черноризец Храбър” за репортер през 2012 е получен от Искра 
Ценкова от списание „Тема”. Друга такава награда е призът „Репортер на десетиле-
тието”, която се връчва веднъж на всеки десет години. Последният носител на този 
приз е репортерът на БТВ Моролюба Бенатова. 

 Световни награди, които се връчват на изявени репортериq са: „Награда за 
свобода на печата” и „Награда „Писмо на Одисей” за изкуство в репортажа”. Носител 
на тези две награди е руската репортерка Анна Политовская. Кариерата й започва 
през 1994г., когато е главен редактор на отдела за извънредни произшествия във 
вестник „Общая Газета”. В периода 1999 – 2006 г. тя пише за онлайн изданието на съ-
щия вестник. През това време отразява войната в Чечня. През 2004 г. участва в прего-
ворите за освобождаването на заложниците по време на заложническата криза в 
Беслан. През 2006 г. Анна Политковская е убита мистериозно  пред дома й.  

Професията репортер е изключително отговорна професия. Тя се дефинира в 
няколко прости думи – честност, дисциплина, отдаденост, кураж, адреналин. Но тя 
трябва да се работи не като занаят, а като кауза. 

 
 

Научен консултант:  
проф. дфн Калина Лукова 
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Abstract: The main purpose of this study is to track the journalistic objectivity in reporting 
crimes and also to investigate the relationship between objectivity and sensation. 
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Целта на настоящото проучване е да проследи журналистическата обективност 
при отразяване на престъпления, както и връзката ѐ със сензацията. 

Често срещан проблем, както в малките редакции, така и в онлайн медиите е, 
че те разполагат с неголям брой журналисти, които от своя страна, за да се прехран-
ват, прибягват до „жълтините“. Преобладаващите материали, които се публикуват в 
дадената медия се създават, за да се привлекат по-голяма читателска аудитория. По 
този начин обективността в журналистиката отстъпва своето място на сензационното. 
Въпреки че тези черти отговарят повече за „жълтата“ преса, факт е, че все по-често 
навлизат и в качествената журналистика.  

Обектът на моето изследване е статията на главния редактор на Дарик радио – 
Красимир Клудов със заглавие „Извинението, което сме длъжни да ви поискаме, но 
няма да го направим“ във връзка с обира на Общинска банка в град Бургас. 

Изследването използва количествен контент анализ като основен изследовател-
ски подход. 

Обирът на Общинска банка град Бургас намира своя отзвук в националните, 
регионалните и в местни медии. На национално ниво той е отразен от БНТ1, BTV, 
NOVA, TV7, в. „Стандарт“, в. „Труд“, в. „24 часа“, в. „Дневник“. Регионалните он-
лайн медии на Стара Загора (stznews.bg) и Видин (e-vidin.com) също намират нови-
ната за съществена. В Бургас тя е отразена от e-burgas.com, dariknews.bg, flagman.bg, 
burgasutre.bg. 

 
Функции на медиите 
 

Целите и функциите на медиите зависят от стилa и начин на живот, от съответ-
ния социален модел за развитие. Те се разделят на комуникационни, информационни, 
манипулативни, културни, политически, икономически и критически.  

Според комуникационната функция медиите се превръщат в средство за всеоб-
ща връзка в обществото. Те формират една нова информационна среда, която се раз-
вива под влиянието на новите технологии и крупни комуникационни средства. Чрез 
информационната функция медиите влизат в контакт със съзнанието на индивида и 
въздействат върху неговия начин на мислене и поведение. Манипулативната функция 
се изразява в управлението на волята на хората чрез фалшифициране, премълчаване 
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или укриване на информация. Традиционно медиите са натоварени с културната 
функция. С времето обаче това се променя и по-скоро културната функция се превръ-
ща в продължение на медийната политика. Творците вече не се интересуват от самото 
изкуство, а създават материали, които да се продават. Политическата функция е от ог-
ромно значение като коригиращ политиците фактор. Икономическата функция се из-
разява най-вече като комерсиална функция – рекламата се налага като основен финан-
сов ресурс и внася радикални промени в организацията, целите и политиката на 
медиите. Критическата функция и критиката, като цяло, се възприема като основен 
белег на демокрацията. Медиите умело играят своята роля на четвъртата власт и сиг-
нализират компетентните органи за всякакви нередности, случващи се в обществото. 

 
Обективност 
 

Обективността се характеризира с коректно отношение към фактите и деперсо-
нализацията, т.е. журналистите трябва старателно да проверяват постъпващата ин-
формация, прецизно да цитират източника на информацията, за да стане ясно, че ма-
териалът не е публикуван с пропагандна или манипулативна цел. От изключително 
значение е конкретизирането на имена, дати и т.н. Деперсонализацията е значително 
по-трудна за постигане и изисква избягването на субективизъм, пристрастие, лично 
отношение, оценка и коментар. Тони Харкъп извежда своя теория за обективното 
новинарство, която включва следните компоненти: 

 

1) Балансиран конкретен подход при представянето на различните страни на 
даден проблем. 

2) Точност и реализъм при подготвянето на материала. 
3) Представяне на всички основни аспекти по темата. 
4) Отделяне на факти от мненията, но без да се пренебрегват мненията. 
5) Свеждане до минимум на авторовата позиция, отношение и ангажираност. 
6) Избягване на всякаква тенденциозност, злоба или фалш. 
7) Вземане под внимание и на двете страни в една новинарска история. 
8) Анализиране на конфликтните твърдения. 
9) Преценка на достоверността на източниците на информация. 
10) Непубликуването на нищо, за което се смята, че не отговаря на истината. [1] 

 
Понятието „обективност“ е твърде пространно и когато го свържем с журна-

листиката осъзнаваме, че не може да се говори за абсолютно дистанциране от съби-
тието, което означава, че е по-коректно новинарската стойност да се определя като 
стремеж към постоянна обективност. Върху журналиста оказват влияние неговия пол, 
възраст, образование, културна и етническа принадлежност. Поради тази причина 
новините могат да бъдат пълно отразяване на действителността, те се пречупват през 
индивидуалната и професионалната призма на своя създател. 

Като близки до обективността се използват още няколко понятия. Първото е 
балансираност. То се отнася към цялото съдържание на дадена медия. Например дали 
всяка социална група има право на достъп или изразяване на мнение. Други понятия 
са достоверност и истинност. Те акцентират само върху коректността на получената 
информация, но не могат да обхванат общия производствен процес. Значенията и на 
двете понятия могат да бъдат проследени в следните цитати: „Достоверност, досто-
верност, достоверност“ – Джоузеф Пулицър („Ню Йорк Уърлд“). Според него „цялата 
информация се проверява преди да бъде използвана.“ 
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Сензация 
„Може да бъдеш честен и обективен журналист, да пишеш  
безпристрастно, праволинейно и сериозно, но ако искаш да бъдеш масово четен,  
провокацията, творяща сензации е задължително условие”. Джоузеф Пулицър. [2] 
 
Сензацията се характеризира с извънредност, драматизъм, емоционалност на 

събитията и персонално поведение. Тематичният ѐ обхват е изключително широк – от 
нещастни случаи, катастрофи, убийства, политически конфликти, сексуални изяви, 
случки с комичен характер. Тези черти са по-популярни в жълтата преса, но все по-
често намират своето място в качествената журналистика. Като сходни критерии мо-
гат да бъдат включени още развлеченията и изненадата, когато събитията се случват 
непреднамерено или съдържат някакви шокиращи противоречия – лоши новини и 
добри новини – събития със съответно негативен или позитивен характер. 

 
Казусът Общинска банка 
 

В журналистиката вероятно има множество примери за това как преследвайки 
сензацията, обективната истина се размива. Аз ще отдам специално внимание на един 
случай, разиграл се наскоро в Бургас. Става въпрос за обира на Общинска банка. На 
23.01.2013 около 19:30ч. трима маскирани мъже влизат в централния клон на 
Общинска банка чрез сервизното помещение, като завързват охранителя за стол. 
Обирджиите задигат значителна сума, като разбира се, спекулациите от страна на 
медиите започват. Сайтът flagman.bg написва в своето електронно издание, че предпо-
лагаемата сума е около 600 000 евро и 140 000 лв. Като по този начин, използвайки 
непотвърдена информация, сайтът провокира страха у хората и същевременно се 
стреми да спечели на своя страна по-голяма част от аудиторията. След щателни про-
верки от страна на Министерство на вътрешните работи се доказва, че откраднатата 
сума е 34 000 лв. 

Интересна е статията, която излиза в онлайн изданието на вестник „24 часа“. 
Медията поставя на първо място в своя материал непотвърдената информация от 
сайта falgman.bg, а след това цитира комисар Милен Димитров и написва истинската 
открадната сума от грабежа. По този начин, поставяйки сензацията пред обектив-
ността, „24 часа“ цели увеличаване на броя читатели. А потребителите от своя страна 
запомнят само „пикантното“, тъй като именно то е оставило траен отпечатък в съзна-
нието им.  

Защо Ви разказвам точно за този обир като той очевидно не е първият, нито ще 
е последния в историята? Защото след този обир главният редактор на Дарик Радио 
Бургас публикува интересна статия със заглавие „Извинението, което сме длъжни да 
ви поискаме, но няма да го направим“, в която от първо лице се извинява за журна-
листическото невежество, за прекрачването на границата на личното пространство, 
както и за публикуването на „отвратителни новини, чрез които се отнема надеждата 
на хората, че в България може да се случи нещо хубаво.“ На вашето внимание пред-
ставям още 2 цитата от въпросната статия. 

“Извинявам се за това, че при нас е пълно с истерични журналистки – жени, 
които произвеждат вместо новини истерии, кошмари, комплекси, страхове и паника. 
Толкова могат.” 

 

“Извинявам се за това, че при нас е пълно с журналисти мъже, които с готов-
ност и невероятна пъргавина се спускат да правят на някои мъже политици неща, от 
които биха се погнусили и магистрални проститутки. Толкова можем.” (Красимир 
Калудов) [3] 
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След проучване на страницата на Дарик радио Бургас – под въпросната статия 
имаше общо 145 коментара, 89 от тях подкрепяха автора за написаното, 15 го 
критикуваха, а останалите 
41 коментара не показваха 
каквото и да е отношение 
към написаното. 

На вашето внимание 
предоставям два цитата на 
потребители, свързани с 
въпросната статия.  

“Аз пък не приемам 
извинението. В интерес на 
истината, не ми и пука за 
него. Да, много хубаво е 
написано, но на мен през 
цялото време ми свети една 
червена лампа, че някак си 
уважаемият автор се... как да го кажа по-меко?... подиграва с читателя си. И то не за 
друго, а защото и журналистите работят на принципа, че търсенето определя предла-
гането. Това е то – капитализъм. Еле пък в частните медии, където все пак имат мес-
тенце за топлене (не, че в държавните е по-различно) и основният движещ фактор е 
ПЕЧАЛБАТА.” (Диана – 24.01.2013 г. 15:45:16) 

“Това извинение е ярко доказателство, че и в професии като „журналистическа-
та в България” все още има представители с професионална етика и лично достойн-
ство! Само, ако можеше и в другите общественозначими и „хуманни” професии да 
имаше повече такива люде, достойни да са Настоящите Будители! Благодаря още вед-
нъж за човещината ви!” (Димка Кънева - 24.01.2013 г. 17:33:12) 

И като за финал остава да се замислим дали един ден, ние, бъдещите журналис-
ти, ще отразяваме истината такава, каквато е или ще се подведем по пътя на сенза-
ционното и ще се превърнем в поредните „булевардни драскачи“. 
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ИНСТРУМЕНТИТЕ НА МАНИПУЛАЦИЯТА –  

ВЕЧНАТА СИЛА НАД ОБЩЕСТВОТО 
 

Магдалена Атанасова Цанкова  
II курс Психология 

Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" 
 

THE TOOLS OF MANIPULATION – THE ETERNAL POWER 
OVER SOCIETY 

 

Magdalena Atanasova Tsankova 
 
 
Abstract: We think we live in a democracy, which is the type of society in which ultimate 
power lies with the people. With the arrival of television networks, the computer and the 
internet have meant that information flow and processing have never been faster, easier or 
cheaper. With control over the mass media (the fourth power) such as television, 
advertisement, astroturfing, the effect of the 25th cadre and the method - Strategy of tension 
we have been controlled and manipulated. 
 
Key words: manipulation, society, the effect of the 25th cadre, the fourth power, NLP 
,astroturfing, stereotypes. 

 
 

Днес в обществото, наред с множеството развиващи се в речника му думи, 
фигурира ярко и отчетливо думата Манипулация. Чували сме за какви ли не форми на 
манипулацията: манипулация на масовото самосъзнание, пропаганда, създаване на 
стереотипи, стимулиране на единодушие в изказванията, или т.нар - Астротърфинг.  

 
Наименованието astroturfing в буквален превод от английски език означава 

„изкуствено поставяне на трева“. 
 
Астротърфинг е използване на високо технологични компютърни, програми 

или специално наети платени ползватели за манипулиране на общественото мнение в 
интернет. Организаторите на астротърфинга са корпоративни лобисти, вирусни мар-
кетолози или полит-технолози, а също и тайните служби на авторитарни и тоталитар-
ни режими, за разкриване на дисиденти и техните планове в социалните мрежи 
Facebook, Twitter, форумите в интернет и др. След „четвъртата власт” на средствата за 
масова информация, Astroturfing често се нарича „петата колона на интернет”. Според 
„The Guardian”, в Китай работят около 300 000 астротърфера и получават за всеки 
пост във форумите в интернет по 50 цента хонорар (¥0.5). В Евросъюза, според бри-
тански вестник, форумните агенти получават по 5$ за пост. Говори се, че в България 
клакьорите по форумите получават по 1 стотинка на дума. Темата за Астротърфинг се 
появява от време на време в българските форуми в интернет. И само след минути 
темата бива заключена от модератора, а IP-адреса на автора ѝ попада в черен списък. 
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Да се върнем отново на споменатата по-горе „четвърта власт”, или средствата 
за масова информация, включая в себе си всички мас-медии – радио, телевизия, 
вестници и списания, а от началото на 90-те и нарасналото по значение World Wide 
Web. 

 
(Мас-медии), наричани още четвъртата власт, са средства за комуникации, 

които чрез техническо тиражиране и разпространение посредством Текст, Образ 
и/или Звук, разпространяват информация на неопределена по брой и местоположение 
публика.  

 
„Общественото мнение не се сформира 
от самосебе си, то бива сформирано.” [1] 
 
Средствата за масова информация се финансират от определена група хора, с 

цел не да се информира друга група хора, а да се манипулира поведението ѝ. Тази им 
функция ги определя като най-неподходящите източници на информация по отноше-
ние на истината. 

 
Информацията е най-скъпото нещо на този свят. За нея държавите финансират 

министерства на отбраната, министерства на националната сигурност и пр. Дезинфор-
мацията е в състояние драстично да измени баланса в едно обществото. 

 
„Дайте ми средствата за масова информация 
и аз ще направя от всеки един народ стадо свине.” [2] 
 
Освен така наречената сериозна преса, съществува и булевардна преса или 

жълта преса (yellow press), която не претендира да информира потребителите, а само 
ги развлича. Публикациите в булевардната преса са почти винаги клюки около реално 
съществуващи или измислени личности от обществения живот. Целите на булевард-
ните издания са да провокират определени емоции у аудиторията, да подхранват 
надеждата у наивните, да възпитават определени черти на характера, изгодни за спон-
сорите ѝ.  

 
Все още най-масовото средство за масова (дез)информация обаче си остава 

телевизията. Това ново оръжие, изобретено през 1950 години, по мощност превишава 
всички останали оръжия за масово унищожение. Това е оръжие за масова лъжа и то се 
намира директно в жилищата на хората. Техническият прогрес и интернет-бума в сре-
дата на 90-те на миналия век довеждат много телевизии в Западна Европа до критич-
но състояние, някои фалират. Губят актуалност излъчването на остарели и нискобюд-
жетни филми. (Дез)информацията, която разпространяват, губи доверието на публи-
ката, поради конкуренция от независими източници, които не се финансират от управ-
ляващите и се разпространяват чрез интернет.  

 
Филми като „Loose Change”, „Zeitgeist”, „Endgame”, „Шокова доктрина” и 

„Capitalism: A Love Story” и „Sicko” на Michael Moore по правило не се излъчват по 
телевизия, защото може би казват повече, отколкото трябва или по-скоро –  повече, 
отколкото е „полезно” за определена прослойка да бъде казано. И защото такъв тип 
филми не са интересни на масата от хора, интересуващи се и занимаващи ежедневие-
то си с далеч не толкова раздвижващи ума неща. 
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За първи прес-агенти в човешката история можем да посочим древногръцките 
поети. Използването на поезията за манипулиране на общественото мнение тогава 
добило толкова широко приложение, че Платон в своята “Република” защитава тезата 
за забрана на всякаква поезия освен тази, написана за управниците. Това е не само 
първият опит за контрол на управляващите върху медиите (такива каквито са били по 
това време), но представлява и първата защита на идеята за връзки с обществеността 
на правителството, което в днешно време е голям бизнес.  

 
След набързо направения преглед на мас-медиите, продължавам в духа на 

Обществената манипулация. Ще разгледам друга нейна алтернативна форма на прояв-
ление, а именно – неолибералната пропаганда. Характерно за неолибералната пропа-
ганда е хронологическо разместване на събития от историята. Така например опаш-
ките за хляб по време на прехода от комунизъм към капитализъм в периода 1989-
1991г. се приписват на времето от преди Перестройката. Цените при социализма през 
1987-1988г. се сравняват със заплатите от 1950 г. 

 
Друг много разпространен и застъпен в днешното общество метод е така наре-

ченият Red herring метод: Постоянно отклоняване вниманието на хората от реални 
социални проблеми, пренасочвайки ги към теми, които нямат реално значение. Тук се 
намесва изключителната  актуалност на медиите в политиката, като много политици 
ги използват, за да предизвикат активност на базата на популистка мотивация, както и 
за да отклонят вниманието от собственото си безсилие да се преборят с факторите за 
реалните  причини за насилието. Тази тенденция е особено характерна за държави по 
време на война. Пример за това е Втората Световна война. Пропагандистките филми и 
националистичните радио предавания стават съществена част от медийния микс. Съз-
дават се такива послания, които да мотивират обществеността и да доведат врага до от-
чаяние: например радиото се използва, както за да напомни на войниците от съюзническите 
сили за дома и за демократичните ценности, за които си струва да се води битката, така и да 
убеди японските и германските войници, че са въвлечени в губеща кауза. 

 
Методът „Стратегия на напрежение” пък е обобщаващо понятие, за комплекс 

от тайни мерки за дестабилизиране и манипулиране на обществото или всяване на 
несигурност сред части от населението в определен регион или в една държава, които 
се извършват или поощряват от органите на държавата и/или от глобално действащ 
елит. С цел дестабилизиране и манипулиране на обществото, управляващите си слу-
жат с нелегални средства, най-често с насилие и терористични актове, убийства, от-
вличания, в частност и психологическа война.  

 
Управляващите инфилтрират агенти-провокатори, които целенасочено под-

стрекават мирни демонстранти към насилие, като самите те (агентите) по време на де-
монстрации нападат полицията. 

 

Теоретиците на манипулацията са проучили негативните страни на медиите.  
 

Според Елизабет Ноел - Нойман и Винфрид Шулц, манипулацията се дефинира  
като „опит да се повлияе на хората, без да го осъзнават, като тяхната воля бива  
контролирана от хора с повече информация”. Към манипулативните техники бихме  
могли да причислим и невярното представяне на събитията, както и прикриването и  
укриването на източници. Райнер Гайслер разграничава два вида манипулация:   

1. Окупиране на медиите от определени елити;   
2. Създаване на аполитична масова култура, с помощта на пазарни и  
икономически механизми. 
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Мнозина анализатори смятат, че медиите вредят на демокрацията, защото сти-
мулират политическа пасивност у хората, тъй като предлагат доста сензационна и 
развлекателна информация. 

 
Следва да се спрем на един метод, чиито основни принципи са формулирани 

през 1973 г. от американските учени Джон Гриндер, Грегъри Бейтсон, по-късно от 
популярния днес Ричърд Бендлър. Това е методът на Невролингвистичното прог-
рамиране или по-известно като НЛП. Приложенията му са многобройни – например в 
спорта, терапията, обучението, образованието, личното развитие и различни бизнес 
дейности, като пласмент, преговори, управление на човешките ресурси и връзки с 
клиентите. Във всяка от тях строго практическият, ориентиран към резултати подход 
отличава НЛП от други методологии.  Невролинигвистичното програмиране предлага 
метод да се разбере какво е провокирало дадено действие на определен личност или 
дори група хора в процеса на общуване. От друга страна, невролингвистиката търси 
по какъв начин може да се повлияе поведението на другия, така че това да е от полза 
за комуникацията и взаимоотношенията. НЛП се основава на убеждението, че не 
толкова начинът, по който човек възприема света, въздейства върху мислите, реак-
циите и поведението му, колкото обратното. Това означава че, ако искате да получите 
нещо от даден човек, не е необходимо да вниквате в неговите възгледи за живота и 
ценностна система, а е достатъчно да го стимулирате на действията, от които имате 
интерес. За момента НЛП е най-разпространено в сферата на бизнеса и при общува-
нето с противоположния пол. 

 
НЛП има много последователи и противници. НЛП дава наистина значителни 

резултати на практика. Не случайно поддръжници на системата са представители на 
бизнес класата и хората, които държат на пълноценните личностни взаимоотношения. 

 
Но пък и много специалисти се изказват против направлението, използването 

на неговите практически принципи и теорията му. От една страна се говори, че липсва 
научна база, с аргумента, че тази система няма категорично доказани основи в 
психологията, в лингвистиката, нито в сферата, която изучава особеностите на биохи-
мичните и физиологични реакции. 

 
Разглежда се дори морално-етичният аспект на НЛП, който реално представля-

ва начин фино да се манипулира човешкото поведение. И ето тук идва и допирната 
точка с настоящо представяния доклад. Невролингвистичното програмиране (НЛП) 
предлага много техники за манипулиране на действията на хората. Всъщност, цялата 
тази наука изучава начините за разбиране на мотивацията на хората, причините на 
тяхното поведение и възможностите да се оказва влияние върху тях. Начинът на 
манипулация с помощта на котви е един от основните в НЛП и има много силен 
ефект. Да разгледаме основните неща, които трябва да знаете за тази техника за мани-
пулиране. 

 

- Всеки човек има някаква песен или мелодия, която предизвиква в него 
спомени за някакво минало събитие. Понякога човекът дори започва да усеща нещата, 
които е чувствал тогава. Всеки от нас има някакви определени жестове и докосвания 
към самия него, които му напомнят за нещо (например, за майчината прегръдка) или 
го връщат към някакви спомени. Тези звуци, образи и докосвания в НЛП се наричат 
„котви”, въздействието върху които предизвиква определени чувства (всеки път едни 
и същи). Всеки от вас има мнозина такива „котви” – зрителни, слухови или кине-
тически. 
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Повечето „котви”, които имате, сте получили случайно, без да го осъзнавате. 
Затова не можете да определите със сигурност, каква реакция ще има Вашето под-
съзнание при въздействието върху Вас на определен звук, образ или докосване. 
Понякога не можете да се сетите защо някаква мелодия предизвиква у вас тъга, а 
някакво докосване – притеснение. В този случай имате определени „котви”, за които 
не можете да определите кога сте се сдобили с тях и по какъв начин това се е случило. 

 
„Котвите” са силен инструмент, позволяващ да се манипулира всеки човек, 

защото има начин да се получи определена реакция или състояние след незабележимо 
въздействие. Нали точно за това мечтае всеки манипулатор? Вие също можете да 
слагате „котви” на хората и после да ги задействате с изгода за себе си. Но да видим 
как става това. 

 
Например, вие искате човекът да ви има доверие. Забележете момента, когато 

човекът изпитва чувството на доверие – в този момент той, например, може да 
разказва за някаква случка, в която е проявил голямо доверие към някого. Или можете 
да го помолите да си спомни такава случка. В момента, когато човекът отново 
„преживява” чувството на доверие, трябва да сложите „котва”. „Котвата” може да 
бъде някаква дума, казана с определена интонация, някакъв жест или докосване или 
нещо друго. Най-добре работят кинестическите котви – чрез докосването. Примери за 
„котви”: да докоснете леко рамото на човека, да кажете някаква определена дума, да 
щракнете с пръсти, леко да чукнете по масата по определен начин и т.н. 

 
Само с едно докосване или щракване с пръсти няма да можете да постигнете 

ефекта на „котвата”, затова трябва да повторите тази процедура няколко пъти, като се 
опитвате начинът на докосването или друго „закотващо” действие да бъде един и 
същ. 

 
Сега вече ще можете да предизвикате необходимото чувство всеки път, когато 

задействате „котвата”. 
 
На практика това може да изглежда по следния начин: Продавач говори с 

потенциалния купувач и го разпитва за продуктите, които клиентът харесва или (ако е 
удобно в случая) разпитва го за някакви лични неща, към които клиентът изпитва 
приятни чувства. В момента, когато човека описва харесвания от него продукт (или 
говори за нещо лично, което му е приятно), продавачът леко го докосва до рамото или 
до китката. След това продавачът задава още няколко въпроса, свързани с предпочи-
танията на клиента, и прави докосването в момента, когато човекът пак си спомня 
нещо, което му е приятно. Важно е докосването да става всеки път по един и същи на-
чин. С тези действия продавачът слага „котва”, предизвикваща положителна реакция 
и трябва само да я задейства (да повтори докосването си), когато предлага своята 
стока. 

 
„Котвата” може да не действа за дълго време (това и не се налага, за да се 

направи една продажба), но може и да се закрепи в съзнанието на клиента и при друга 
среща пак да предизвика у него съответното състояние на доверие. 

 
Този начин на манипулиране може да се използва не само в бизнес-общуване-

то, но и в личните отношения – когато искате да накарате някой човек да действа по 
желания от вас начин. 
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Последният метод, използван като инструмент за манипулация, който ще бъде 
разгледан в настоящия доклад, е скритата реклама или т.нар. „25-и кадър”. Автор на 
този метод е Джеймс Вайкери. През есента на 1957 г. Джеймс Вайкари открил неочак-
вано приложение на открития неотдавна прибор – тахистоскоп, който можел да съз-
даде кратки проблясъци на светлина – до 1/60000 от секундата. Работата е в това, че 
такива кратки импулси са под прага на възприятие и човек просто не ги забелязва. 
Вайкери провежда в киносалоните на Ню Джърси следния експеримент: По време на 
показването на трилъра „Пикник“ в моментите на смяна на кадрите с помощта на 
допълнителен кинопроектор се показвали кадри на скрита реклама като „Пийте Кока-
Кола!“, „Гладни ли сте? Яжте пуканки!“ и т.н. По този начин, твърдял бизнесменът, за 
шест седмици били обработени 45 699 души. Продажбата на Кока-Кола в киното, по 
данни на Вайкери, се е повишила със 18,1% , а на пуканки — с 57,8%. Това сякаш до-
казва, че невидимото изображение кара хората да купуват неща, които всъщност не са 
им особено необходими. 

 
Какъв всъщност е принципът на действие на 25-я кадър:  
 
Идеята се състои в това, че зрението на човека по всяка вероятност е способно 

да различи не повече от 24 кадъра в секунда. Затова друг, по-различен кадър, който се 
показва за по-кратко от 1/24 от секундата, заобикаля съзнанието и въздейства 
директно върху подсъзнанието. Действително, през подсъзнанието минава цялата 
информация, която постъпва в мозъка. След обработването на тази информация, 
която се възприема като най-важната, се включва самото съзнание. 

 
Според специалисти от московския Институт за изследване на психични проб-

леми, специална част от мозъка регистрира и съхранява информацията, съдържаща се 
в 25-ия кадър. „Складът” е разположен в дясната задна част на мозъка и е с размерите 
на миниатюрно зрънце, но изследванията по темата продължават. 

 
Владимир Леви е най-известният руски психолог и той казва, че човек е под 

постоянна хипноза, но в по-разсеян вариант. Всяко съсредоточаване е хипноза, а 
идеята му за 25-ти кадър е, че подсъзнанието регистрира неща, които съзнанието не 
забелязва и по този начин те навлизат директно в подсъзнанието, без да минават през 
реалната преценка на съзнанието, което трябва да определи дали това е добро, или 
лошо. Тоест, съзнанието ви няма да забележи 25-тия кадър, но подсъзнанието ще го 
забележи и ще го приеме директно, а подсъзнанието не прави разлика от добро и 
лошо. Това е работа на съзнанието, което в случая е заобиколено. 

 
Американски психолози и педагози пък използват 25-ия кадър за образовател-

ни цели. Специална система за изучаване на чужди езици предлага на телевизионен 
екран думи на 2 езика – първоизточника и превода му, заставяйки мозъка да запомни 
на подсъзнателно ниво лексиката. 

 
И все пак, 25-ят кадър си остава феномен, по-скоро отричан, отколкото прие-

ман от научните среди. 
 
Да се върнем отново на ключовата дума в този доклад: манипулация. Манипу-

лация е френска дума с латински произход и е заета и включена доста отдавна в по-
стари речници на чуждите думи в българския език. Специфичното обаче е, че там при 
нея се посочва малко по-различно значение. Твърди се, че тя бележи “съвкупността от 
умели действия на даден работник, които преследват определена цел”. Днес обаче 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 310

думата е натоварена като че ли с малко по-различно значение – “въздействие, вну-
шение с определена цел”. И като че ли тъкмо с него тя днес се употребява най-често. 
Но хората са склонни да приемат това „въздействие” като нещо по-скоро отрица-
телно, отколкото като акт, който може да бъде и положителен, полезен за тях. Не 
можем да ги съдим, нали? Това би значило да осъдим и самите себе си. Защото всеки 
от нас се е страхувал от манипулацията, всеки от нас е бил подлаган на такава, затова  
предубедеността на хората в случая може да бъде оправдана. Но не е лошо човек да се 
опита да остави отворена и една друга вратичка – вратата на доверието и вратата на 
трезвия поглед за това, че дори манипулацията може да бъде приета като нещо поло-
жително, като нещо нужно ни в определени моменти, като въздействие, което трябва 
да приложим, за да успеем по пътя към дадената цел. 
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НОВИЯТ ЕПИЗОД НА СЕРИАЛИТЕ: ОТ КОЛЕКТИВНАТА 
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THE NEW EPISODE OF THE SERIES: FROM COLECTIVE 
HYSTERIA TO UNLOCK THE PERSONALITY REZVERVITE 

ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF SUGGESTOPEDIA 
 

Ianitza Marinova Marinova 
University of National and World Economy 

 
Abstract: New Bulgarian TV series became successful media products. They a not only 
associated with a particular brand, but are an integral part of the particular business 
model. Became the perfect channel for stealth corporate business ideas and messages. New 
models produced of series in the country are to some extent an experiment. This includes 
educating the public. And since it has no built education and criticism of production due to 
the fact that the series lacked for a long time in the country, resulting in the present 
education. To treat the general hysteria. By creating, building and maintaining the image! 

 
Keywords: collective hysteria, suggestopedia, image, series 
 
 

„Ако искаш хората да те чуят, вече не е достатъчно да ги потупаш по рамото. 
Трябва да ги удариш с чук по главата и изведнъж ще забележиш,  

че те напълно внимават.”  
 

"Седем" 
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Новите български сериали се превърнаха в успешни медийни продукти. Те не 
само се свързват с конкретна марка, но и са неизменна част от конкретен бизнес мо-
дел. Превърнаха се в идеален канал за прокрадване на корпоративни бизнес идеи и 
послания. За сега все още българските телевизионни сериали изглеждат чисти от 
политически послания, но предвид успеха им като средство, канал, медия за въздей-
ствие, можем да бъдем внимателни. Всеки епизод е с крещящо послание, продукто-
вото позициониране отключва парасъзнанието на личността, уж ,,скритата реклама” – 
облъчва сетивата. Историята на това облъчване е прастара и може да бъде обяснена 
чрез принципа на уравнението. 

За да съществува едно уравнение са му необходими две неизвестни и един ре-
зултат. Изследователите, а изглежда и публиката не се вълнуват от това какви неиз-
вестни ще събираме. Важно е посланието, внушението, онова което остава в съзна-
нието ни за дълго. 

Онова, към което се стремят всички продуценти, автори, артисти е КоЛЕКтивна 
Истерия. Това е резултатът на нашето уравнение. Там е складирана заложената и 
реализирана цел. 

,,Всички сценарии, които си написал до сега, целият сериал ,,Тимур Лъвското 
сърце", мускулестият Херкулес, който тича и се бие, простичко казано си е истерия. 
Когато я превърнеш в телевизионен сериал и накараш милиони хора да приемат за 
СВОЕ, ужасното и послание, тя се превръща в колективна истерия.”[1]. Дали има лек? 
Могат ли резервите в нас да бъдат отключени и как да се справим с КоЛЕКтивната 
истерия? 

Самото понятие съдържа в себе си коренът ЛЕК. И тук е уместно да се попи-
таме от какво искат на ни излекуват или с какво искат да ни разболеят създателите на 
новите сериали? Не е ли прилагане на конкретна тактика и обвързване с пазарите и 
внушената истерия. Колкото по осезаемо се развива идеята за истерията, толкова по-
голям успех ще има сериала. Публиката се приковава само в състояние на наложено 
напрежение и страх. За да развие зрителят отношение към конкретен персонаж, той 
трябва да изпитва респект и страх от него. Трябва да се подържа будно съзнанието. За 
будно съзнание и учене, усвояване на информация без да се изморяваме по забавен 
начин, говори още проф. Георги Лозанов в книгата Сугестопедия и десугесугестивно 
обучение. 

Новите български сериали  са рожба на рекламната индустрия. Те са продукт 
на водещи продуцентски къщи като СИА Адвъртайзинг (Димитър Митовски и 
Димитър Гочев, създатели на сериалите „Стъклен дом“, „Под прикритие“ и „Рево-
люция Z“) и Глобъл Вижън (Магърдич Халваджиян, „Седем часа разлика“), а напо-
следък и на самите комерсиални телевизионни канали, които ги излъчват – bTV 
Studios („Домашен арест“ и „Къде е Маги?“) и NOVA („Етажна собственост“, 
„Отплатата“, „Женени с деца в България“). Комедийният сериал „Столичани в по-
вече“ е продуциран от Дрийм Тийм Продъкшънс, собственост на Евтим Милошев и 
Любо Нейков, които са създатели и на телевизионното шоу „Комиците“, излъчвано по 
bTV. Особено в първите серии на „Стъклен дом“, връзката с рекламното производство 
се вижда в техниките на заснемане, в осветлението, декора и костюмите, продължи-
телността и монтажа на сцените. В по-ранните епизоди зрителят добиваше усещането, 
че гледа една удължена версия на реклама. 

 Сериалът „Стъклен дом“  въведе бизнес модела  реклама на моловете, където е 
заснет, но също и на начина на живот, който олицетворява – символ на финансово 
безгрижие и консумативно отношение към света. „Под прикритие“ и „Седем часа раз-
лика“ показват баровете, домовете и скъпите коли на знаковите фигури на организи-
раната престъпност. Всъщност всички изброени сериали разказват за живота на бога-
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тите – собствениците на мола („Стъклен дом“), преуспяващи съдийки, гангстери и 
журналистки („Седем часа разлика“), собствениците на холдинг или на архитектурно 
бюро („Къде е Маги?“). Дори „Столичани в повече“, който се представя за по-просто-
народната версия на гореизброените, разказва за съдбата на две провинциални фами-
лии, като едната е семейството на кмета, а другата – на собственика на хотела. Един-
ствено „Етажна собственост“ разказва за живота на обикновените жители на панелки, 
но от трети сезон действието се премества в луксозен затворен комплекс с басейн. С 
една дума, новите български сериали продължават логиката на рекламата, като 
представят на зрителя фантазмения живот на богатите. 

 Като цяло младежките образи в новите български сериали са подчинени на 
идеала за лек живот, необуздани удоволствия и бърза слава: пазаруване в мола и изли-
зания в лъскави нощни заведения, светкавично изстрелване на върха като медийна 
звезда (Луиза Григорова в ролята на Алекс в „Стъклен дом“), аспирации за изява на 
рок-сцената (героите в „Революция Z”). Алтернативни модели на поведение не се 
предлагат на младежката аудитория. 

Опит за анализ на сериалите според законите на сугестопедията: 

Сугестопедията не е нито „сънна метода”, нито „командно дишане”,  
нито механичен сбор от техники. 

 Предмет на сугестологията са сугестията (внушение) и десугестия (освобождава-
не), които помагат да се разкрият потенциалните възможности на личността. 
Основното ѝ приложение е в педагогиката, известна като сугестопедия, десугестопе-
дия, резервопедия или десугестивно обучение. 

Сугестията – десугестия, която е предмет на сугестологията, се противопоставя 
на хипнозата и клиничното внушение като средства, които ограничават свободата на 
избор и творчески израз на личността и имат команден, потискащ характер. Тя цели 
да пробуди желанието на обучаващите се или пациентите за изживяване и постигане 
на творческо състояние, което е в хармония с очакването на преподавателя или 
психотерапевта. Поддръжниците на метода твърдят, че при този тип общуване се дава 
възможност на личността да избира според своята структура и диспозиция измежду 
широк спектър от комплексни стимули, които сложно се асоциират, сгъстяват, 
кодират, символизират и усилват. Стимулите постъпват отвън или възникват в лич-
ността не само в тесните рамки на съзнанието, но едновременно и в по-голяма степен – и 
в различните многобройни нива на парасъзнанието. Несъзнаваните периферни пер-
цепции и емоционалните стимули заемат важно място в сугестологичната теория за 
внушението. 

На базата на теорията на сугестологията от средата на 60-те години на ХХ век, 
започва експериментирането, разработването и прилагането на учебно-лечебната 
десугестивно-сугестивна педагогическа система – сугестопедагогика, или т.нар сугес-
топедия – десугестивна педагогика. 

Според сугестопедичната теория съществува ограничаваща социално и истори-
чески изградена норма за нивото на човешката памет, бързината на автоматизирането 
и за „мъката” от ученето. Ето защо една от най-важните задачи на сугестопедията е в 
значителна степен да освободи (да десугестира) обучаващите се от тази обществена 
сугестивна норма. 

Сугестопедията освобождава и стимулира не само паметта, а цялата личност – 
интересите, възприятията, интелектуалната активност, мотивацията, креативността; 
смекчава агресивните тенденции в характера, като оказва благоприятен психохигенен, 
психопрофилактичен и психотерапевтичен ефект. 

Законите на сугестопедията в сериалите или къде се преплита нишката? 
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Първи Закон: Любов 
 

Нищо хубаво на този свят не е постигнато без любов. Любовта е и важно усло-
вие за достигане до резервите на психиката. Любовта не може да се изиграе, тъй като 
учещите ще го усетят. Но не бива да се разбира и като някакво сантиментално 
настроение, тъй като това отношение провокира отрицателни реакции. Тя трябва да се 
усети като искрена любов към човешкото същество. 

Любовта в сериалите: В турските сериали любовта е водеща. Тя е присъстващ 
мотив от мига на снимачната площадка до преноса на енергия, която достига като 
поток до зрителят. Това личи дори от самите заглавия на турските сериали: Забранена 
любов, Любов и наказание, Любов извън закона, Любов на заем. Усещането за споде-
лена любов блика във всяка серия. Тя е хармонизирана и завършена. Тя е между мла-
ди и стари, във семейството, на вечеря, в ежедневието. 

Страстите са изпепеляващи и в българските сериали. Героите са носители на 
чувства и предаващи такива. Във всеки един от новите родни сериали присъства 
мотива по изгубената любов и нейното непрестанно търсене. Тя е в мола – „Стъклен 
дом”, в селото – ,,Столичани в повече”, на улицата – ,,Под прикритие”. Често персо-
нажите изживяват своят личен катарзис, за да достигнат и заслужат любовта. Те са 
свободни, но и зависими. 

Любовта, заедно с останалите закони в сугестопедията, създава необходимата 
радостна, искрена и високо мотивираща концентративна релаксация. Това състояние 
се характеризира с умствена релаксация и ненапрегната концентрация. Именно това 
се постига чрез телевизионният приемник. Изискват се спокойствие, вътрешна увере-
ност и доверие. В такова психологическо състояние е най-често е личността, избрала 
да следи сериите на конкретен сериал. Тя става част от самият сюжет и привиква към 
емоцията от екрана. 

 
Вторият Закон: Свобода 
 

Когато има Любов, има и Свобода. Свободата дава възможност на учителя в 
педагогиката, а в сериалите на продуценти и творчески екип  да упражнят своята 
лична преценка и да взимат решения, за да може да се  приспособи сугестопедичната 
система към личните особености на всяка група, на всяка таргет група в социологи-
ческо изследване на зрителската аудитория. Свободата също позволява на учещите да 
изберат дали да вземат участие в някои дейности като например песни, игри и т.н., 
които може да не допадат на тяхното разположение. Свободата дава възможност на 
зрителят да избира чрез управление на дистанционното кой от всички сериали да сле-
ди или едновременно да проследява няколко. Всеки сериал е и обучение, ето защо 
аналогът с вторият сугестопедичен закон на проф. Лозанов е уместен. Свободата дава 
възможност на учещия се( на зрителят пред екрана)  да се вслуша във вътрешния си 
глас и да избере своя собствен път към резервите на психиката в различните моменти 
на процеса на обучение.(респективно в процеса на гледане, следене на сериала) Сво-
бодата не се диктува от учителя,( в случая- телевизионният приемник), тя е спонтанно 
чувство у учещия се( зрителят). Това е усещане,  че те не се подчиняват на една мето-
дика, а са свободни да се включват с радост като дават израз на своите личностни чер-
ти. Свободата в сериалите е многостранна. Тя е в бунта на младите в българският 
сериал ,,Революция Z”, тя е заложена в правото на избор как да се продължи 
традицията на рода в нови исторически сериали, като ,,Дървото на живота”. Свобода-
та в турският сериал е в диалогът е вкаран в парадигмата повече на естествения разго-
вор, отколкото на патетичните, високопарни поредици, типични за монолози в 
латино-сапунките.. Любовта, свободата, домът, семейството – същностните тематич-
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ни топоси, спрямо които се моделира телевизионната представа за пространността на 
битието (сериалния живот) – конституират сюжетите на телевизионните мелодрами. 
Техни законодателки, съдници и изпълнителки са жените. Жените и женските образи 
въобще се превръщат в радетели на основната мисия на телевизионната мелодрама – 
утвърждаване на идеологията на щастието. В търсене на щастието като основно 
задължение и смисъл на човешкия живот са устремени телевизионните сериални 
герои... „Има само една добродетел – справедливостта, едно задължение – да бъдете 
щастливи, един извод – да не преувеличавате ценността на живота и да не се боите от 
края”. Жените и мелодрамата се доверяват изцяло на Дидро. Всичко това те постигат 
по пътя на СВОБОДАТА! 

 
Трети Закон: Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се 

случва 
 

Ролята на преподавателят в случаят е медията. Тя би трябвало да възпитава, 
развлича. Сериалът като част от цялата програмна схема на телевизията също, трябва 
да следва тези принципи. 

Състоянието на увереност, че нещо необикновено, различно се случва, води до 
състояние на вдъхновение у учителя. Вдъхновени са продуценти, че реализират на 
пазара нещо уникално, модел, който до момента не е имал почва у нас. Това вътрешно 
тържество се отразява във периферните перцепции на учителя (на избраният канал за 
разпространение), които се възприемат и се създават у учещите (учещи са зрителите). 
Това, което е от особена важност е, че тази нагласа е спонтанно създадена от състоя-
нието на преподавателя и учещите се щастливо резонират, най-често несъзнателно.  

Точно по този начин несъзнателно щастливи са всички зрители, които са избра-
ли конкретен сериал. Те развиват връзка с героите и пренасят техният модел на жи-
веене в своят свят. Така частното се слива с общото и се случва нещо необикновено. 
По този начин, курсистът-зрител, тъй като зрителят се намира в непрестанен курс по 
време на целият сезон на даден сериал, има чувството, че той постига всичко сам; 
помощта на учителя-персонажът е само една протегната ръка на приятел. Разбира се, 
това общуване е въпрос на обучение и практика. Разкрива се когато сериалът стане 
част от разбирането за света. И се наблюдава само при изградена здрава връзка 
зрител-сериал. Не е възможно това да се постигне само с един изгледан сериал, отно-
шението се развива с тренинг и време. Както и с много свобода на избора. 

Ако телевизията познава добре повелите на сугестопедията и ги пригоди към 
своят свят на продукция, то зрителят ще може много по-бързо да развие привързаност 
към продукцията. 

 
Четвърти Закон: Многократно увеличен учебен материал 
 

При сугестопедията учебният материал, който се представя на учещите се за 
единица време трябва да бъде най-малко 2 до 3 пъти (пъти, не проценти) по-голям от 
обема материал, представен според съществуващата норма от други методи. Напри-
мер, учебният материал в едномесечен чуждоезиков курс трябва да бъде поне два 
пъти повече от един типичен подобен курс. Съвременните сериали не се основават на 
този метод. И тъй като печалбата е водещ мотив, те често съзнателно разплитат и 
усложняват линията на развитие. Правят я по протяжна. Дори често сериалът не пре-
подава многократно увеличено внушение или знание. За да бъде разбираем, лесно 
смилаем, сценаристи и режисьори залагат на не до там дълбочинни връзки. И все пак 
за дълбочина на сюжета може да се говори в сериали като ,,Под прикритие” (БНТ) и 
,,Седем часа разлика” (btv). Сериалите следват модел бърза обратна връзка, бърза 
печалба. В последните години се появи нов бизнес модел. Дава се възможност на зри-
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телите да пишат сценарий, да променят историята, да участват със снимки, та дори и 
да получат роля в епизод. Това създава възпитание у публиката, води до изграждане 
на навици на гледане. Това от своя страна даде възможност на бизнеса да се интегри-
ра в целият този процес. Продуктовото позициониране вече е явно. Всеки български 
сериал има своя фейсбук страница и сайт. Парасъзнанието наблюдава многоцветни 
банери, реклами и докато самият той участва с обратната си връзка, съзнанието му по-
пива от рекламата. Така едновременно се преплитат много елементи. Създава се урав-
нение, в което неизвестното, става известно. И то се нарича: КоЛЕКтивна истерия. 

 
Пети Закон: Цяло - Част, Част – Цяло; Частта чрез Цялото 
 

Когато се преподава новият материал по всички предмети, не бива да има 
разделение между елемента и цялото. Елементите не бива да се преподават и изучават 
изолирано. тази концепция се основава на някои изследвания върху функционирането 
на мозъка, според които частите на мозъка съдържат информация за целия мозък. 
Според трите основи на сугестологията, човешкото същество реагира като цяло и 
възприема дразнителите в тяхната комплексност. Това е още едно доказателство, че 
елементите не съществуват отделно, а винаги като част от цялото. От гледна точка на 
философията съществува великата теория, че цялото е в частта и частта е в цялото. Те 
са неделими. Няма изолирани части. 

Принципът част-цяло се прилага в епизодичността на сериалите. В българските 
и турските сериали няма изолираност на сериите, освен при ситкомите, където съдър-
жанието на всяка серия е сама за себе си. Обикновено краят на една серия е кулмина-
цията, която ще намери своето развитие в следващата. Така се създава и подържа из-
граждаща и непрекъсната връзка. Отделните персонажи също търпят многопластово 
развитие, което е прикрепено към общото, към цялата история. За да е успешен един 
сериал, то той трябва да е свързан с основа, която да се раздробява на отделни парче-
та. Връзката между тези парчета е сюжета, който се разгръща. Не съществуват изоли-
рани реплики, всичко, което е заснето и монтирано и най-сетне вградено в компози-
ция не е случайно, то е свързано. Често първите епизоди, които са въвеждащи пред-
ставят глобално проблема, в който са заложени отделните части в пространството. 
Парчетата се подреждат в композиция на всеки кадър. Майсторството на оператора 
прехвърля от частта към цялото. Ето защо в изграждането на един сериал, всеки про-
цес е важен, важни са детайлите, водещи към целият завършек. 

Дали сериалите възпитават частното или общото? Това е въпрос на светоусе-
щане-термин за който говори в изследванията си проф. Лозанов. Придържайки се на 
този принцип в анализа ми на сериалите, моделите в тях и петият закон от сугестопе-
дията, в духа на проф. Лозанов заключвам: ,,Ако не друго, не вреди!” 

Ако дълбочинно се проследят връзките вътре в епизодите, то могат да се извле-
кат поуки. Могат да се направят заключения. Ето защо, когато сериалът образова и 
обучава (доказателство за това са появилите се последни български сериали) отдел-
ните елементи се осмислят заедно. Глобалното (темата за скритите пари в сериала 
,,Под прикритие”, излъчван по Българската Национална Телевизия) дава допълни-
телни нюанси на частното (защо и как дори и най-богатият може да се покае за сто-
реният грях). 

Сериалът отразява законите на Вселената. И Вселената е в сериала! 
Ето защо мотиви и призиви от типа: ,,Влез в сериала” подтикват обратната 

връзка, развиват и възпитават, но и внасят частното (зрителят с неговите разбирания) 
в глобалното-цялата концепция на сериала. 

Моделът на обратната връзка винаги е съществен, защото той показва нивото 
на разбиране. Дава възможност за включване. Сам по себе си строй друга реалност. 
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Шести Закон: Златната Пропорция 
 

Златната пропорция разкрива законът за хармония във Вселената, на който 
всеки сугестопедичен  процес трябва да се подчини. Хармонията създава хармония и 
преодолява психичния хаос, често провокиран от традиционната педагогика. Хармо-
нията е основен фактор в преподаването и усвояването на такъв голям учебен мате-
риал за кратък период от време. Връзките между частите и цялото са в златна пропор-
ция в сугестопедичния процес на общуване. Способността за учене се подобрява, ко-
гато учебния процес умело открива правилния баланс между ритми, интонации, емо-
ционални стимули, т.н. 

Златното сечение при сериалите е завръзката. Във всяка продукция има мо-
мент, в който напрежението ескалира. Визуализацията на златното сечение се случва 
някъде там по средата на първоначално разпределеното съдържание и разкадровка на 
сериите. Това може да се провери ако се направи справка на разкадровката на се-
риите. Някой режисьори с усет правят това несъзнателно. Едва ли някой специалист в 
правенето на сериали следва точният модел на пропорцията, интуитивно е най-често 
разпределението. Но ако се познават добре персонажите и връзките между тях, то се 
изгражда една завършена концепция, в която е приложен шестият закон на сугесто-
педията. 

При сугестопедичното педагогическо обучение, правилото за златното сечение 
се прилага във висящите странични табла по стените, които са източник на информа-
ция, която е синтезирана. Те не са натрапчиви. Стоят си. Така и в сериалите надписи-
те при рекламите в продуктовото позоциониране се появяват в определен момент на 
екрана. Зрителят вече е изградил културата си  към този тип реклама. Тя не е натрап-
чива, появява се като фон на основната картина. И психологически тя атакува съзна-
нието. Не е случайно нейното появяване. Случва се не в самото начало или край. 
Появява се малко между блока реклами, където е и средата на серията. Там е златното 
сечение. 

Рекламите в сериалите идват в конкретни минути. Тези минути също не са слу-
чайни. Не бива рекламата да бъде разглеждана като почивка. Има я, защото бизнес 
модела на средата го налага. Но тя всъщност е един преход, кратка релаксация. Тук 
нищо не се губи. Следват се отделните композиционни връзки и рекламата е част от 
тях. 

Гледането на сериала не бива да бъде напрежение, не бива да се разглежда като 
затормозяване на сетивата ни. В сугестопедията знанието е забавление. В сериалът, 
разгледан по този метод, би следвало забавлението (каквото е основното схващане за 
следене на сериала) да носи знание.  За да бъде осмисляно това знание и за да попадне 
като резерва в нас, която ние ще отключим при необходимост е нужно да се основава 
на принципа на златното сечение. 

 
Пропорцията в сценарен и режисьорски план по златното сечение: 
 

Правило на третините: 
Художниците още от Ренесанса открили, че всяка картина има четири точки 

(зрителни центрове), които приковават вниманието на наблюдателя. Ето защо това е 
похват, взаимстван от изобразителното изкуство, който фотографите трябва да овла-
деят, за да са способни да го интерпретират в своите кадри – спазвайки го или нару-
шавайки го. Като цяло говорим за опростяване на „Златното сечение”.  

Правилото на третините разделя картината/снимката на девет равни части – 
чрез две вертикални и две хоризонтални линии. Научни изследвания доказват, че чо-
вешкото око вижда първо четирите точки, образували се от пресичането на линиите. 
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Тези така наречени зрителни центрове са от съществено значение, когато желаем да 
акцентираме върху даден обект. Много от фотоапаратите разполагат с функция за 
визуализиране на това правило върху екрана на дисплея, с което насочват снимащия 
къде да постави обекта. Абсолютно в този дух при разкадровка на плановете и 
кадрите постъпват и някой режисьори. Това разбира се не може да бъде забелязано от 
обикновеният зрител, особено при бърза смяна и редуване на кадри. Водещите линии 
водят окото на зрителя към акцента в кадъра . Всичко с дефинирана линия може да се 
използва като водеща линия – огради, мостове, релси и т.н. (такива са забележими в 
сериали като ,,Столичани в повече”, ,,Стъклен дом” и др.  

Акцентирането може да се засили, ако водещите линии се комбинират с обект, 
който е съобразен с композиционен похват. 

 
Контрастът като част от златното сечение: 
 

 Било то цветово или обектно ориентирано – контрастирането между обектите 
буди внимание у зрителя и помага историята да бъде разказана. Всеки обект или среда 
имат своите характеристики и в повечето случаи те се различават от заобикалящата ги 
действителност.  

Използвайте тези характеристики (размер, обем, цвят, позиция), за да създадете 
контраст, който да направи зрителя съпричастен. Контрастът се постига и с черно-
бели кадри, опростяване, изчистване на образа. Портрети тип “паспортна снимка” или 
пейзаж тип “пощенска картичка” отдавна са нарочени за нещо недотам творческо. 
Това обаче в никакъв случай не значи, че центрирането винаги навява скука в кадъра. 
Добра насока би било да се експериментира.  

Няма точна рецепта за подходящата композиция. Тя е просто насока, с която 
снимащият интерпретира видяното. Ако това става по възможно най-подходящият 
начин – имаме сигурен залог, че зрителят ще достигне най-близо до разказваната ис-
тория. 

 

Златното сечение на сериала ,,Под прикритие”: Продуцентът на сериала 
Димитър Митровски споделя, че  идеята за лентата се ражда  спонтанно. ,,Търсихме 
ниша, която от една страна да е свободна, и от друга да е интересна за българската 
публика, и така като събрахме 2+2 се получи “Под прикритие”. Българското кино все 
повече успява да напипа златното сечение между бокс офис хит и лента със сериозно 
послание. 

 
Седми Закон: Приложение на Класическото Изкуство и Естетиката 
 

Класическото изкуство и естетиката се използват в сугестопедията като осо-
бено ефективни медиатори. Сугестопедичното изкуство създава условия за състояния 
на оптимална психорелаксация и хармония, които помагат да се създаде състояние на 
спонтанно повишена възприемчивост и да се стимулира способността да се разкрият 
психичните резерви в приятна атмосфера. То помага да се достигне до състояние на 
вдъхновение и да се отклони вниманието от „болното място”, където има страх, 
свързан с ученето. Класическото изкуство се въвежда чрез специално подбрани 
произведения на класическата музика, песни и арии, литературни произведения, 
репродукции на шедьоври на изобразителното изкуство и т.н. 

Класическото в родните сериали не е толкова изкусно застъпено, но безспорно 
всички режисьори залагат на естетиката. Естетични са сградите, фасадите, вътрешни 
и външни снимки. Саунтрака към кадрите рядко е класическа мелодия. По скоро 
съвременните проекции бягат от класиката и предпочитат музиката в движение. И тъй 
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като реализираните продукции в последно време следват печалбата, моделът е свър-
зан с народопсихологията и мисленето на човека днес. Там, където има страх, музи-
ката е с високи тонове, лирична е на спокойните сцени. Музиката в турските сериали 
е типична за културата им. Тя е наситена с много послания. Присъства във високи 
тонове. 

 
Как резервопедията действа при сериалите? 
Всяка картина, детайл или персонаж, който се е развил в зрителя до неговото 

пълно идентифициране с него се складира като запас в съзнанието. В мига, когато 
зрителят осъзнал и свикнал с образа  на любим герой, съзира картина, подобна на тази 
в сериала в него с е отключва въображението. Еднопластовата картина се превръща в 
двупластова и тя се развива към настоящият момент. Това е принципа на резервопе-
дията. В мозъка на човек се натрупват резерви, които то складира и в подходящ 
момент отключва. 

Как на практика действа този модел: 
Когато зрителят види конкретен актьор , той вече го свързва с конкретният му 

образ в сериала. Изградил е мнение за него, според това дали ролята му е добра или 
лоша. Така се оформят и стериотипните понятия на добрият и лошият. 

Сериалите имат външна форма и вътрешен смисъл. Външната форма при някой 
сериали е обща-комедия, драма или специфично жанрово оформление, но вътрешният 
смисъл е индивидуалният отпечатък, който творящият екип-режисьор, сценарист и 
актьори оставят, са различни. Често сериалите са като един портрет на непознатият 
или малко известен портрет на Дориан Грей по Оскар Уайлд. В този ред на мисли 
изкуството всъщност отразява ония, които го възприемат, а не живота. Ето защо тук 
се проявяват потребностите на потребителят и ролята на екипът, който трябва да ги 
търси и задоволи. Творецът не бива да бъде обвиняван в болезненост. Творецът може 
да изобразява всичко. Ето защо няма забранени похвати в изкуството да правиш се-
риал. Новите модели в производството на сериали у нас са до известна степен 
експеримент. Той включва възпитание на публиката. И тъй като тя няма изградено 
образование, а и критика към продукцията, породена от факта, че сериали липсваха 
доста дълго време у нас, води до сегашно образование. До лекуване на общата ис-
терия. До създаване, изграждане и поддържане на ОБРАЗ! 
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OF PUBLICISTIC ARTICLE) 

 
Diyana Uiliyanova Grozeva 
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Abstract: The main purpose of this work is to analyze the text of the publicistic article on 
three levels: lexical, morphological and syntactical. The analysis shows the methodology, 
which helps to get a better understanding of the text. The article is rich in expressive stylistic 
devices. 
 
Key words: article, analysis, style, lexical level, morphological level, syntactical level, 
author 
 
 

Жълтото е жанр, лъжата - не е! 
Мартин Карбовски 

 
През 1989-а лятото българските турци тръгнаха на Голямата екскурзия. На 

Капитан Андреево се заредиха хора, покъщнина, автомобили и съдби. Някой беше 
казал, че турците тъкмо сами започнали да си сменят имената с български, като по 
престижно – и дошла милиционерската идея това да стане бързо и насила. Не знам как 
е било. 

Но знам, че за зла съдба по това време бях в армията. Постовете се увеличиха с 
още два, а политическите офицери започнаха да идват често-често в батареята, да 
намекват за война и да разказват как българските турци правели атентати и горели 
къщи и убивали домашни животни. Подковаваха ни за нещо, направо си беше война. 
Войниците не слушаха много – това беше за тях почивка, дремеха и гледаха да не 
дразнят ЗКПЧ-тата. Абревиатурата означава заместник-командир по политическата 
част. Последните издихания на комунизма. За мен бяха страшни времена – аз служех 
на ракетите, които сега наричат СКЪД – и ако и ние влезехме във войната, това озна-
чаваше мор на пет континента. 

На една такава лекция срещу хората, които бягаха от България, изказах съмне-
ние, че историите, разказани от политически офицери, са истински. Така се и оказа 
по-късно – политическите офицери лъжеха кой е добър, кой е лош в тая война. Съвсем 
по оруелски обясняваха как лошите турци не искат да са българи и саботират държа-
вата, като я напускат. 
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Няма да се правя на герой, бях стар войник – но заради леко тръгналия спор с 
политическия офицер си стана скандал. Не исках да ме лъжат, историите на поли-
тическия офицер просто бяха съшити с бели конци. Иначе въобще, честно казано, не 
ми пукаше за турците. Войниците се разсъниха и видяха как офицерът заплашва с арест, 
крещи и не може да повярва, че в повереното му поделение някой изпитва съмнение към 
изказаните директиви – какво да мислим. Като се замисля сега, това си беше 

директива по мразене – като мразиш някой, по-лесно стреляш по него 
След като командирът ме наруга и изгони от ППС-то (политико-просветна 

стая), аз отидох съсипан до войнишката баня да пия вода и да си поема дъх. Наплис-
ках си лицето и се чудех какво още да кажа на догмата. Догмата е ужасът на моето 
поколение – дали е политическа, дали е религиозна, или просто някой е решил, че има 
права над истината – това е кошмар, неясно защо въобще живея в него и наоколо. Та в 
този момент се появи редник Седефчев, мартенец, висок граовец, русоляв шоп и кре-
тен. Той ми каза нещо, което не разбрах – каза ми: „е, па що ти требва от мечка ре-
мичка...”. И се смее. 

Какво е това – ремичка? – питам го аз. А той се смее и ми обясни формулиров-
ката на живота. Ако ти трябва ремъче, ремък, каишка, не е нужно да ходиш в гората и 
да търсиш да се сбиеш с мечката. Защо ти е да срещаш мечка, като в този живот 
каишка можеш да си направиш и от някое по-благосклонно животно. Разбрах го вед-
нага. Българският език бъка от такива мъдри мисли. Не е нужно да убиваш мечката, за 
да си запашеш гащите. Аха. 

И аз се засмях. Кому е нужно да се караш с политическия офицер – не можеш 
да го победиш, знаеш как завършва това. С арест, с лоша характеристика, с нарочване. 
Освен това обаче не знаех, че само след три месеца комунизмът ще падне и полити-
ческите офицери ще отидат на бунището на историята. Отидоха ли, как мислите? 

Българите обичат философията на примирението. 
Те бягат в къщата си, в ракията си и в жена си - бягат в плитчините на 

живота 
За тях не е важно кое е истина и кое е лъжа. Тия дни всички жълти вестници ме 

ругаят като политически офицери. Защо го правят – защото си позволих да покажа по 
телевизията какво пишат. Направих го, за да е смешно, то си е смешно. Остави гадния 
стил – това, срещу което имам против, е лъжата. Вестниците, жълтите, лъжат. Те са 
новите политически офицери. Те се разправят с неудобните. И извадиха каре, в което 
„доказват”, че аз съм работил за тях. Вестникарско каре мога и аз да ви спретна. Чакам 
жълтите вестници да ми покажат трудовия ми договор с тях. Ако го извадят, както и 
сметките, които са ми плащали, тогава ще ви разкажа една история – как започна 
всичко при жълтите, кои бяха тия хора, как напуснаха „Нощен труд” и какво ми 
обещаваха тогава. Свободна преса, копелдаци. 

Някой настройва двама-трима млади журналисти да ме плюят. 
Тъпото е, че те ще бъдат осъдени, а не подстрекателят им 
И пак идва ухиленият войник от миналото и ме пита – защо ти е това, защо ти е 

от мечка – ремичка. Мога да го обясня просто – когато някой ме лъже, на мен ми става 
лошо. Веднъж се опитаха да един пазар да ме изиграят с пари – стана ми лошо, призля 
ми, но така че да се разбеснея и да пребия лъжливия циганин. После пък се наложи да 
го спасявам от линча на продавачите на пазара – оказа се познат на всички. Животът 
има две страни. 

Знам от живеенето, че ако един човек е излъгал сто пъти, днес няма нужда да 
му вярваш. Той ще излъже и днес, и утре. Та покажете ми трудовия ми договор и 
сметките – и това ли ще фалшифицирате? Познавах някои хора от зората на жълтите 
вестници, не отричам, работил съм къде ли не, но някой ден трябва да разкажа кои 
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бяхте вие и кой ви създаде. А и защо повече не се видяхме – също трябва да се разкаже. 
Да, точно аз трябва да се занимавам с това. Разбирам, че нямам никаква сметка, 

никаква далавера, защо ми е – не знам.  Знам само, че в дни на грохот човек не трябва 
да се крие, трябва да продължава да си бие барабанчето, дори да го наричат тъпанар. 
Искам и да покажа нещо на читателите – как вестник отмъщава на човек. Това е жанр 
в нашата журналистика. 

Сега като се замислих, се уплаших – за миналото, хора, се уплаших. 
Леле, аз в какви времена съм живял 
- не е за вярване. Имаше и една дисциплинарна рота тогава, викаха й дисцип – 

който много се прави на умен и дразни политическите офицери, можеше да свърши в 
дисципа. Там имаше всякакви отрепки – и политически, и криминални. Леле в какви 
времена жестоки съм живял, леле. 

Но и днес не е лошо. Като няма кой да ги дразни, като всички се страхуват от 
жълтите лъжци – поне за смях трябва някой да ги показва по телевизията. Нека ме 
наричат жълт – това не е страшно, страшното е, ако почна да лъжа. Да лъжа като тях. 
Не казвам, че съм свестен, но такова безчестие, което си създадохме, не бива да се 
търпи. Жълтото е жанр, лъжата не е – и няма политически офицер, който да ме накара 
да повярвам в това. 

Съжалявам, че ви занимавам със себе си. Но и на мен ми писна да ме плюят и 
имам право на отговор. Жълтите викат – ето го жълтия. Да ви го начукам, измислете 
нещо друго. Ловете педофили, търсете далавери, правете истината за четене. Не, те 
сега ще се занимават с Карбовски. Ето ви, читатели наши, как вестник отмъщава на 
човек. Случвало се е на български и ще се случва. Мога да се направя на врачка и да 
позная какъв ще ме изкарат – крадец на булки и импотентен, наркоман и стипца, лош 
баща (като Том Круз) и строг господар,  пияница и луд, гей  и евреин, лишен от 
наследство и богаташ, дебел и отслабнал, болен и мама му стара, все още жив. 

Е – че кой от вас не е бил всичко това, копелдаци? Ще се видим в съда – за 
съжаление аз имам име, а вие нямате. Имам име на място, където всеки анонимен мо-
же да крещи името ми, докато мастурбира с прекрасната същност на  Госпожа Журна-
листиката. А това трябва да спре. 

                                                                              (в. „Стандарт”, 27.10.2012 г.) 
 

Статията на журналиста Мартин Карбовски ще бъде анализирана в лингвости-
листичен аспект, като се характеризират конотативните възможности на езиковите 
единици на лексикално, морфологично и синтактично равнище. Текстът не предава 
неутрална информация. Той въздейства емоционално на адресата, защото изразява 
субективната оценка на автора за представения проблем. 

Статията „Жълтото е жанр, лъжата – не е” е личен отговор на журналиста за 
нападките, че е жълт журналист и че е работил за жълт вестник. Личната защита на 
Мартин Карбовски е доста експресивна и въздейства емоционално на читателите, като 
прави сравнение между комунистическите офицери и жълтите вестници. На лекси-
кално равнище текстът е рамкиран и разделен смислово на няколко части чрез 
следните фрази: директива по мразене – като мразиш някой, по-лесно стреляш по 
него; Българите обичат философията на примирието; Някой настройва двама-
трима млади журналисти да ме плюят; Сега като се замислих, се уплаших – за мина-
лото, хора, се уплаших. 

В първата част ретроспективно се разглеждат събитията от 1989 година. Чрез 
олицетворението заредиха се покъщнина, автомобили и съдби авторът създава вну-
шение за масово емигриране на българските турци в чужбина. Метафоричният епитет 
зла съдба разкрива огорчението, че по това време журналистът е бил в армията. 
Подготовката за война е изразена с метафората подковаваха ни за нещо. Евентуалната 
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война и ужасът от нея е представен чрез хиперболата мор на пет континента. Лошите 
спомени за миналото са изразени чрез метафоричния епитет страшни времена, а 
премахването на комунизма чрез олицетворението последните издихания на комунизма. 

Авторът не вярва на политическите офицери и това е изразено с фразеологизма 
лъжи, съшити с бели конци (който е направен нескопосано, неоригинално, без оглед 
на специални умения). Безразличието към турците е показано чрез разговорния израз 
не ми пукаше. Разговорната дума шоп и вулгаризмьт кретен изразяват негативно отно-
шение към редник Седефчев. Принадлежността на редника към София е показана чрез 
диалектизми е, па що ти требва от мечка ремичка. Използването на разговорния 
глагол бъка вместо изобилства цели снижаване на текста на ниво, разбираемо за всич-
ки. Авторският фразеологизьм да си запашеш гащите (да си вьржа гащите – да се 
подсигуря) –  цели оригиналност на изказа.  Междуметието аха изразява сьгласието на 
автора, че не е нужно да убива мечка, за да се подсигури. 

Презрението на автора към офицерите е разкрито чрез метафората политичес-
ките офицери ще отидат на бунището на историята. 

Втората част от текста представя примирението като черта от българската фи-
лософия. Търсенето на утеха и бягането от борбата за човешки права се изразява чрез 
метонимията бягат в къщата си, в ракията си и в жена си, т.е предпочитат семейст-
вото си, алкохола и любовта си. 

Несериозността и липсата на качество на вестниците се предава чрез метафо-
ричния епитет жълти вестници. Прави се паралел между лъжата на комунистичес-
кия офицер и лъжата на жълтите вестници чрез сравнението жълтите вестници ме 
ругаят като политически офицер. 

Негативното отношение към начина на писане в тези вестници е изразено чрез 
разговорния метафоричен епитет гадния стил. Жаргонната дума копелдаци изразява пре-
небрежително и отрицателно отношение към журналистите от жълтите вестници. 
Разговорният метафоричен израз плюят ме означава пишат клевети за Мартин Карбовски 
и по този начин се опитват да очернят репутацията му. Разговорната просторечна дума 
тъпото показва  опасението, че истинският виновник няма да бъде наказан. 

Следващата част от текста чрез ретроспекция прави отново паралел с минало-
то: И пак идва ухиленият войник от миналото и ме пита – защо ти е това, защо ти е 
от мечка – ремичка. Отношението си към лъжата Карбовски разкрива чрез градация 
от глаголи: стана ми лошо, призля ми, но така че да се разбеснея и да пребия лъж-
ливия циганин. В този отговор се представя и негативното отношение към циганите 
чрез епитета лъжливия. 

Фразеологизмът да си бие барабанчето означава да си изказва открито мне-
нието, без да се страхува. Вулгаризмьт тъпанар внушава негативизъм. Метонимията 
вестник отмъщава на човек представя намерението на журналистите от този вестник 
да клеветят  журналиста Карбовски. 

В следващите редове авторът разгръща заглавието „Жълтото е жанр, лъжата – не 
е”, като обяснява, че клеветата и льжата за някого в България е жанр в журналистика-
та. Хората от миналото са назовани с жаргонната дума отрепки, която носи отрицател-
на експресивност. Метонимията жълти лъжци вместо жълти журналисти също е 
знак за  негативно отношение. Фразеологизмът писна ми да ме плюят представя авто-
ровата позиция, т. е омръзнало му е да говорят лъжи за него. Авторският фразеологи-
зъм Жълтите викат – ето го жълтия (Крадецът вика – дръжте крадеца) разкрива 
истинските виновници, които обвиняват други хора в това, което те самите вършат. 
Вулгаризмът Да ви го начукам представя яростно отрицателното отношение към кле-
ветниците. Добронамереното отношение към адресата се представя чрез обръщението 
Ето ви, читатели наши... 
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 Разговорният израз мамка му стара, все още жив е израз на предположение, 
какво отношение имат жълтите журналисти към Карбовски. Журналистиката е одухот-
ворена, присъдени са и човешки качества: „... мастурбира с прекрасната същност на 
Госпожа Журналистиката” Конотативно най-активно е лексикалното равнище на текста.  

На морфологично равнище се откриват няколко транспозиции. Транспозициите 
по време са сегашно вместо минало свършено време: А той се смее и ми обясни фор-
мулировката на живота – А той се засмя и ми обясни формулировката на живота. 
Другата транспозиция по време е сегашно вместо минало несвършено време: Имаше и 
една дисциплинарна рота, викаха й дисцип – който много се прави на умен и дразни 
политическите офицери, можеше да свърши в дисципа – Имаше и една дисциплинар-
на рота, викаха й дисцип – който много се правеше на умен и дразнеше политичес-
ките офицери, можеше да свърши в дисципа. Създава се представата, че действието 
протича в момента. Читателят се чувства като непосредствен свидетел.  

Транспозиции по лице: 2 л. ед. ч. вместо всяко друго –  Защо ти е да срещаш 
мечка, като в този живот каишка можеш да си направиш и от някое по-благосклонно 
животно;  Не е нужно да убиваш мечката, за да си запашеш гащите;  Кому е нужно да се 
караш с политически офицер – не можеш да го победиш, знаеш как завьршва това;  Като 
се замисля сега, това си беше директива по мразене – като мразиш някой, по-лесно 
стреляш по него. В тези транспозиции 2 л. има обобщено значение. Действието се обобщава 
за всеки човек. Авторът и читателят се приобщават кьм проблема. 

3 л. ед. ч. + съществителното име човек: Знам от живеенето, че ако един човек 
е излъгал сто пъти, днес няма нужда да му вярваш;  Знам само, че в дни на грохот 
човек не трябва да се крие, трябва да продължава да си бие барабанчето, дори да го 
наричат тъпанар. 

Синтактичното равнище допринася по-слабо за емоционалното вьздействие на 
текста. Експресивността на разговорната реч се внася чрез диалога между Карбовски 
и редник Седефчев. Реторичните въпроси: Кому е нужно да се караш с политически 
ифицер – не можеш да го победиш, знаеш как завършва това;  Отидоха ли, как 
мислите?; Защо го правят – защото си позволих да покажа по телевизията какво 
пишат; Та покажете ми трудовия ми договор и сметките – и това ли ще фалшифи-
цирате? целят да накарат читателя да се замисли и сам да открие отговора. Реторич-
ните вьпроси вьздействат емоционално. Реторичният въпрос в съчетание с вулгари-
зъм: Е – че кой от вас не е бил всичко това, копелдаци ? е израз на отрицателното 
авторово отношение. 

В статията авторът използва и именни изречения: Последните издихания на 
комунизма; С арест, с лоша характеристика, с нарочване; Свободна преса, копелдаци – 
този вид изречения създават усещане за липса на движение. Те също имат експресивна 
натовареност. 

Мезоепифората:  Сега като се замислих, се уплаших – за миналото, хора, се 
уплаших – засилва акцента вьрху уплахата и страха. Синтактичният паралелизъм: 
Леле, аз в какви времена съм живял.... Леле в какви времена жестоки съм живял, леле 
изразява емоционалната авторова оценка, подчертават важността на фактите от ми-
налото. Постига се ритмичност и експресивност на изложението. Обособената част: 
Та в този момент се появи редник Седефчев, мартенец, висок граовец, русоляв шоп и 
кретен цели поясняване същността и физическите белези на редник Седефчев. 

Мартин Карбовски е провокативен и оригинален със стила си. Статията е бога-
та на експресивни стилистични похвати. Личната позиция на автора е остро изразена. 

 
Научен консултант: 

доц. д-р Веселина Ватева 
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ОБРАЗЪТ НА ПРОТЕСТИРАЩИТЕ В ТРАДИЦИОННИТЕ  

И СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ 
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THE IMAGE OF THE PROTESTERS IN TRADITIONAL  

AND SOCIAL MEDIA 
(ABOUT THE PROTESTS IN FEBRUARY AND MARCH 2013) 

 
Martina Nikolaeva Kaprieva, IV course, Journalism 

Burgas Free University 
 
 
Abstract: The high energy bills kept Bulgarians protesting during the months of February 
and March 2013. The traditional media showed the protesters as a faceless anonymous 
mass of people. Meanwhile, the real identity, interests and requests of the protesters came 
out in the Social media, because Internet gives every person the opportunity to share with 
the world his thoughts. In a crisis situation, the most accurate notion of reality is the 
personal point of view. 
 
Key words: image, protests, traditional media, social media, February, march.  
 
 

Влиянието на социалните медии върху обществото 
 

Социалните медии са неразделна част от съществуването ни през 21 век. Реди-
ца проучвания са доказали, че голяма част от хората сядат на своя компютър и из-
ползват Facebook, Twitter, Myspace, и Google+, блогове и форуми, преди да направят 
каквото и да било друго, щом стъпят у дома след уморителен работен ден. И това не е 
всичко. Смята се, че съвременният хомо сапиенс прекарва в Интернет средно между 4 
и 6 часа на денонощие. Огромен брой потребители в социалните мрежи паралелно с 
реалния си живот водят и виртуално съществуване. В интернет пространството те на-
мират възможности не само за лични контакти, но и за изразяване на активна граж-
данска позиция. За да разберем как се случва това, ще проследим един от актуалните 
проблеми на 2013 година – гражданските протести, пречупени през призмата на соци-
алните медии.  

Доскоро се смяташе, че една от най-характерните и ярко изявени черти на бъл-
гарската народопсихология е овчедушието – склонността да прекланяме глава труд-
ностите. Изглежда имаме усещането, че играем докрай с губещите карти,  които ни е 
раздала безмилостната ръка на съдбата, докато управляващите са присвоили чрез не-
честна игра всички печеливши карти, под носа на примирените граждани. Една от 
теориите на народопсихолозите е, че това българско примирение е наследство от 5-
вековното Османско иго. Съществува и друга причина, поради която не смеем да 
надигнем глава. В реалния живот е трудно да отстояваш принципите си, да се бориш 
срещу безчестията и да отстояваш правата си, освен ако не криеш своята идентичност.  
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Но реалността в интернет е друга. Социалните медии предоставят маската на 
анонимността, която е била нужна през всичките години на търпение. Интернет 
отприщи гражданското недоволство и даде възможност за организиране на редица 
протести.  

 
Българинът счупва оковите на робското търпение 
 

Всички помним едни от първите протести, състояли се, благодарение на 
световната мрежа – протеста, заради безсмислената смърт на студента Стоян Балтов 
[1]; протеста на майките през късната 2012 г. (който не пожъна голям успех и не събра 
много участници, но събра значително съпричастие и медийно отразяване); протеста 
срещу високите цени на горивата (който се проведе успешно в цялата страна и не 
предизвика безредици). А днес ставаме свидетели на един от най-масовите протести в 
историята на България – протеста срещу високите цени на електроенергията, който 
премина в протест срещу партиите и управлението.  

В началото на месец февруари 2013 година граждани, недоволни от съмнител-
но скъпите сметки за тока се обединиха в социалната мрежа Фейсбук и най-посещава-
ните и активни интернет форуми на страната, за да сложат край на тенденцията към 
повишаване цената на електричеството. Освен анонимността на организаторите на 
протеста, осигурена от интернет, недоволните граждани имаха и още едно сигурно 
прикритие – това на масовостта на протеста. „Заедно можем повече”. „Обединението 
прави силата” (*палимпсест на „Съединението прави силата), „Ние сме силни, защото 
сме заедно” – това са част от лозунгите на протестиращите. Прави впечатление колек-
тивният дух, това, че несгодите сплотяват народа. Наблюдава се известно връщане 
към колективизма – ценност, която забравихме с падането на социалистическия 
строй.  

 
Протестът в социалните медии  
 
Как започна протестът през февруари, 2013? 
 

„В началото беше” „затворена” Facebook група, със съдържание недостъпно за 
хора, които не участват в нея. В тази своеобразна малка общност в Интернет бяха 
включени много хора, като часът,  мястото и целта на първия протест бяха оповес-
тени. Скоро дейността на групата се разрасна до национално ниво и изведе на стачка 
хора от над 40 български града.  

На „търсене” във Facebook съществуват много групи с ключова дума „протест”, 
всички от които с многобройни членове, активни коментатори (коментарна 
1активност в групите – над 50% от членуващите в тях). Сред заглавията на общности в 
социал-ните медии, свързани с подбудителна стачна дейност са – „Искания за 
РЕФОРМИ!!! Студенти на ПРОТЕСТ!!!”, „Предложение за искания на ПРОТЕС-
ТИРАЩИТЕ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ”, „НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ – образова-
ние, майчинство, безработица, демография...”., „Група за протест на Българската ар-
мия”, „Протест срещу ВИСОКИТЕ заплати на полицаите!”. Възможността всеки ин-
тернет потребител да изрази мнение и съпричастност относно темите във Фейсбук 

                                                            

1 * Палимпсест – от старогр.   πάλιν (пак, отново) и ψάειν (търкам) 1. Древен ръкопис, чийто 
оригинален текст е отстранен чрез търкане или промиване, а след това страницата – или 
страниците – са използвани за друг, нов текст. 2. Препис. 
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групите е ценен фактор, който традиционните медии не могат да си позволят. В 
телевизиите и вестниците я няма възможността да се отличат отделните искания и 
нагласи, с които всеки отделен човек е излязъл на протест, тълпата изглежда като ма-
са, която не е на ясно със собствените си интереси.  

От една страна, успехът на февруарските протести се дължи на големия брой 
потърпевши, разгневени, че обедняват все повече. От друга страна, на постоянството – 
протестните дейности маркираха почти всички дати на втория месец от годината и 
продължават и през март.  

Медийното внимание към стачкуващите засили значимостта на начинанието, а 
националният (в протеста са се включили и българи, които живеят извън граница) 
обхват на протестите създаде натиск, който ескалира дотолкова, че доведе до неочак-
ван краен резултат – подаване на оставката на кабинета „Борисов”. 

Информационните източници трябва да бъдат огледало на действителността, да 
пишат историята ден след ден. Но както и много други сфери и области в България, и 
журналистиката ни не функционира толкова качествено, колкото трябва. Това се дъл-
жи на обвързаността  на медиите с политиката и силните на деня. В страната ни днес 
парите и мафията запушват ушите и очите на телевизията, вързват ръцете на печат-
ните издания, а радиото е толкова слабо развито, че е придобило почти изцяло хедо-
нистична (развлекателна) функция, и вместо да интерпретира фактите, поднася ин-
формация, присвоена наготово от анонимен автор в интернет. Сляпата вяра в медиите 
моделира дезинформирано общество, създава среда за манипулация. 

 „Твърди се, че до Юни 2010, Facebook е най-често използваният социален сайт 
във всички страни в световен мащаб. Значимостта на социалните медии се дължи на 
факта, че са лесно достъпни, използвани от голям брой хора от цял свят. Ако един от 
тези фактори липсва, Facebook не би била предпочитаната мрежа от толкова потреби-
тели.” [2] 

Социалните медии са истинското демократично пространство за гражданите. За 
разлика от традиционните медии, световната мрежа интернет дава трибуна на всеки 
индивид да бъде комуникатор или реципиент – в зависимост от предпочитаната пози-
ция. Още едно предимство на социалните медии пред традиционните е формата на 
общуване – неформален диалог, без редакторска намеса и без всяка дума да премина-
ва през ситото на една или друга партия, както става в телевизията, радиото и пресата. 
Липсата на цензура във виртуалното общуване също печели точка преднина за интер-
нет медиите пред техните прототипи, защото само там може да се говори за истинска 
свобода на словото. „Социалните медии могат да бъдат разгледани като феномен, 
който осигурява свободно в общуването на милиарди хора през 21 век. Потребителите 
са свободни от редица ограничения. Социалните медии позволяват да се преодолеят 
географските и други видове бариери, едновременно общуване с много хора,  лич-
ностна изява, формиране на асоциации (общности) ” [2] Именно поради наличието на 
тези възможности, които осигуряват интернет медиите, февруарските протести наме-
риха най-точно и безпристрастно отразяване в социалните мрежи, форумите и блого-
вете. Публикации под формата на „статуси” и „туитове” във Фейсбук и Туитър, 
идващи от преки участници в събитието, даваха най-ясна и обективна представа за 
ситуацията в страната, разкриваха настроенията, нагласите на надигналите се граж-
дани, детайли от общата картина на бунта, които убегнаха от фотообективите на 
традиционните средства за масова информация. 
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Разбира се, социалните медии имат и своите недостатъци: 

 Могат да манипулира общественото мнение, почти толкова или дори 
повече, отколкото в традиционните медии;  

 Изплуват и се налагат мнения на хора с криминално минало и настояще;  

 Невъзможност да се провери информацията, поради анонимността на 
повечето постове;  

 Възможност обществото да се дестабилизира.  
 
Индивид, тълпа и медии  
 

Телевизиите и вестниците представиха протестиращите като безлика маса. 
Тази представа донякъде е правилна. Психологията доказва, че човекът, който е част 
от тълпата,  повлиява поведението си от всеобщото, губи себе си, изпада в транс. 
Мартин Хайдегер е германски философ, живял през 19-20 век. Той въвежда термина 
„Das Man” или „човекът-маса” – това е онзи, който е като всички други. Този тип хора 
говорят за нещата, както „се говори” за тях, чете книги, които е прието да се четат от 
другите, мисли за нещата така, както трябва да „се мисли”. Човекът-маса иска да на-
ложи своята невзрачност и обикновеност навсякъде, да я узакони като единствен 
стандарт за всички, защото, според разсъжденията на „еднаквия”, да си различен от 
другите е неприлично. Das Man цени не своите отлики, той е онзи, който вижда сми-
съла на своя живот в това да имитира повечето хора – това го прави истински човек. 
Хайдегер смята, че човекът, попаднал в тълпа, се превръща в Das Man. [3] Сходно 
разбиране по въпроса за образа на безликата маса има и Густав Льо Бон. В книгата си 
„Психология на тълпата”, той твърди, че изолиран, индивидът става едно цяло с 
тълпата, когато отпаднат характеристиките, които съставляват неговата автономност - 
съдържанието на съзнателната част у личността, като цяло, която различава човек от 
другите в хода на ежедневието. Индивидът не прибавя нови качества в характера си, 
когато се озове сред тълпата, а се освобождава от повърхностния слой, наложен му от 
стандартите на обществото, и средата от хора, с които взаимодейства. „Той повече не 
е това, което е, а е станал автомат, престанал да се ръководи от своята воля.” [4]  

Но протестиращият не е просто част от безликата тълпа, не е „Das Man”, както 
го описва Хайдегер, нито човекът-автомат на Густав Льо Бон. За да се докаже това, 
идват на помощ социалните медии, в които първостепенна роля има индивидуалният 
подход. Протестиращите са реални хора с реални впечатления. 

Според Руси Маринов, идеалната социална мрежа включва подробен профил 
на потребителя, методи, които идентифицират хората, такива, каквито са, наблягат на 
тяхната индивидуалност, предпочитания и особености. [5] Тези изисквания са по-
стигнати в значителна степен при Фейсбук – това прави възможно там стачкуващият 
да говори първолично, от свое име и гледна точка. 

При отразяването на сложни социални феномени като протестите през 
февруари и март 2013 няма по-обективно гледище от субективната оценка на прекия 
свидетел и участник. Ценното на ресурсите, които предлагат социалните медии, е 
възможността, която дават за самоизява на реални хора, които показват своите реални 
впечатления, защото протестиращите не са безлика маса, както изглеждат на малкия 
екран.  
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Образът на протестиращите в традиционните и социалните медии 
  

Най-рейтинговите медии Канал 1, БТВ и Нова използваха традиционна тактика 
при отразяването на протестите – заложиха на сензацията. Обективите на камерите на 
кореспондентите във Варна уловиха окървавени тела, пребити от полицаи, пияни, 
псуващи и дрогирани. Дали показаното дава обективна цялостна представа за 
протестната дейност? Съвсем не. Просто фокусът на медийното внимание пада на 
зрелища, които заблуждават зрителя, за да привлекат пред екраните повече зрители. В 
по-второстепенните медии с рейтинг от около 4-5 %, като „Канал 3”, подходът при 
отразяване на протестите беше значително опростен и едностранчив, но детайлен. 
„Канал 3” използваше един аспект от стачния ден, който се разглеждаше от дежурния 
екип в детайли в продължителност от няколко часа. Този подход е измамно-интер-
претативен, използва не анализи, а техниката „под вола теле” – извеждане на 
заключения със съмнителна достоверност. Не след дълго и водещите медии на 
България БНТ, БТВ и Нова последваха примера на телевизията на Сашо Диков (Канал 
3), като заложиха на псевдозадълбочени дискусии и извънредни емисии новини с 
коментарно студио (24.02.2013) с четирима водещи. Зрителите разкриха манипула-
ционната схема, която се опитаха да приложат от телевизиите, последваха обаждания 
в ефир от недоволни граждани, които се обединяваха около едно твърдение „Омръзна 
ни да гледаме повторения. ”  

За сметка на това, във Фейсбук излезе наяве истината,  публикувана от хора без 
понятие от журналистика и без журналистическо образование. През последната десет-
дневка на февруари 2013 целият раздел „Новини” („News Feed” дневна активност на 
Фейсбук „приятелите” ни, която е достъпна за всеки регистриран в социалната мрежа 
потребител) се изпълни със снимки, получили над 5 000 „харесвания”, стотици споде-
ляния и коментари, които поставяха престижа и истинността на информацията, зали-
ваща ни от телевизионния екран, под въпрос.  

Групите във Фейсбук, посветени на протеста, преливаха от разкази и впечат-
ления на участници в стачката. Някои от публикациите бяха анонимни, но 100 % 
реални, изпълнени с емоция, разкриващи истинските чувства, подбуди и очаквания на 
стачниците. Обстановката в страната, показана на екрана сякаш нямаше нищо общо с 
публикуваното по същия въпрос в социалните мрежи.  

 
Съпричастността към стачките беше всеобща 
 

Мащабите на протеста обхванаха не само пребиваващите на територията на 
страната български граждани, а и наши сънародници от всички краища на света, 
които показаха своята съпричастност със статуси и снимки, на които държат листи с 
насърчаващи и подкрепящи послания. В моментът на кулминация, когато управля-
ващата партия ГЕРБ подаде своята оставка, затрогващи слова като „Dear God, please 
save and keep an eye on my motherland Bulgaria!” (Господи, моля те пази моята родина 
България) и „Ние сме с вас, където и да се намираме!” изпълниха за секунди виртуал-
ното пространство, а авторите на много постове от този тип бяха българи зад граница. 
Съпричастността към стачката не би била толкова всеобхватна без наличието на все-
обхватен медиатор, какъвто се явява мрежата Фейсбук.  

 
Заключение 
 

В Интернет буквално всеки човек може да се изяви като комуникатор, да из-
праща послания, които за секунди да обиколят целия свят, достигнат многомилионна 
публика. Тази свобода на разпространение на съобщения от неквалифицирани в жур-
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налистиката или творческото писане автори, довежда до инфлация на журналистиката 
в Интернет. Но не във всички случаи. В кризисни и извънредни ситуации, социалните 
медии са една крачка пред традиционните. Това е така, защото в събития като протес-
тите през февруари 2013 година е нужен индивидуален подход към участниците в 
случващото се, защото тълпата невинаги е безлика маса. Диференциацията на образи-
те, характерите, типажите и индивидуалностите се загубва, гледана на малкия екран. 
Но чрез Интернет – коментарите, форумите и блоговете, в редиците на безликата маса 
се открояват хора с различни искания, потребности, а това е правилният подход, 
който не може да се постигне при медийно отразяване. Това е и причината влиянието 
на социалните мрежи да нараства, да активира обществото, да събужда съвестта на 
българите.  

Социалните медии са факторът, който задейства механизма на гражданската 
активност и който изтри от народопсихологията ни робското търпение – нещо, което 
форматът на традиционните медии никога не би постигнал, поради факта, че „верига-
та” между телевизиите, радиата, вестниците и властта съществува. Това може да ни 
накара да заключим, че преднината на социалните медии пред традиционните е 
безспорна в 21 век, има по-голямо влияние над гражданското общество и си служи с 
най-силният инструмен при отразяването на дадено събитие – субективната гледна 
точка на всеки един участник.  
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Abstract: This article discusses the emergence of media ecodiscours as part of the hyper 
represented theme of the environment in our modern society. The presence of events in 
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governments and world policy. Media ecodiscours thematically connects events, media eco 
campaigns and promotes all green ideas. Media ecodiscours aims to attract the public 
interest in environmental problems.  
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Ускорените социални и политически промени в световен мащаб, свързани с 
околната среда, стимулират влиянието на българските масмедии при представяне на 
темата по опазване на околната среда. Информирайки ни за проблемите на околната 
среда, медиите формират нови схващания и цялостно нов светоглед по проблемите на  
социално значими теми.   

 В сравнително новата тема за българското общество липсват опорни точки за 
създаване на убеждения, различни от тези, които ни предлагат масмедиите. Изграж-
дайки отношение към непознати до сега теми и проблеми, медиите са основен източ-
ник на информация, предлагат утвърдени модели на поведение и установени вече 
ценности в тази област. 

Представянето на темата за опазване на околната среда в българските масме-
дии пряко влияе върху екологичната информираност и екологичната възпитаност на 
българското общество. Чрез представените материали се популяризират държавни, 
европейски и световни екологични политики. Чрез медийните кампании тези теми до-
стигат практически до всеки българин, който освен съпричастен към каузата, вече 
става и пряк участник в конкретни събития, насочени към опазване на околната среда 
или към намаляване на вредните въздействия от човешката дейност. По примера на 
елитни световни икономически нации и личности всичко, което е еко, био и зелено, 
навлиза в ежедневието на българското общество.  

Специфичният медиен екодискурс ръководи общественото мнение чрез убеж-
даване, а не чрез задължаващи властови техники. Убедената природосъобразност се 
превръща в начин на живот за много хора, офиси, производства, компании, села, гра-
дове. 

 
Българските масмедии информират обективно аудиторията по въпроси, свърза-

ни със замърсяването на околната среда по време на бедствия, аварии или заплахи от 
екологични катастрофи. Възпитателен ефект имат материали за иновации, зелени тех-
нологии и добри практики, доказали ефективността си в Европа. Медиите следят те-
матиката с вариращ интерес, в зависимост от конкретния събитиен поток, който им е 
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предоставен. Забележителна е и склонността им да представят с подчертан интерес и 
последователност скандалните случаи: бедствия, аварии и проблеми с рециклирането 
на отпадъците, защото тези сюжети попадат в спектъра на т. нар. bad news. – „Опас-
ност от екокатастрофа заради потънал кораб”/БНТ, 20.11.2012/, Обгазяването в 
Стара Загора – от транспорт и битово горене?/ Дарик, 26.11.2012/. . 

Материалите за иновационни технологии и нововъведения са със сравнително 
ограничена, информационна насоченост в спектъра на избягване на замърсяванията – 
те са от типа soft – good news.  Добивът на 20 килограма злато (само!) от отпадъци в 
Швейцария получи широк отзвук. Струва си. Най-малко заради това, че въпросното 
злато вече е било изкопано от земята, всички разходи по транспортиране и преработка 
до употребата в производството са коствали допълнителни ресурси и средства. Защо 
тези  средства трябва да се губят. Крайно време тези материали, вложени в предмети-
те, да поемат по нов кръговрат на повърхността./БНТ, Зелена светлина, 21.03.2013/  

Повечето журналистически материали, отнасящи се до техническите принципи 
за проверяване на информацията и представяне на различни гледни точки, коректно 
цитиране и т. н., се отличават с професионализъм и разчитат на експертни оценки и 
компетентност. В случаите, в които се представят събития, свързани с опазване на 
околната среда или вредните въздействия върху нея, медиите конкретизират имената 
на компаниите, посочват точните названия на програмите и инициативите и цитират 
сферите и областите, в които влагат усилия тези компании, както и финансовото 
измерение на вложенията.[1] Това демонстрира липса (или поне – максимална освобо-
деност от въздействието) на цензура или автоцензура в работата на журналистите. 
Оказва се така, че медиите обикновено проследяват конкретните случаи до тяхното 
фактологично финализиране и приключват с обсъждането на глобалните екопробле-
ми. Публиката остава с усещането, че твърде бързо се губи интересът към темата, че 
той принципно е твърде мимолетен. 

Силно акцентирана, макар и спорадична, чувствителност проявяват масме-
диите по теми, свързани с опазване на околната среда, когато са лично ангажирани с 
такъв вид кампании, например „Найлонът вече не е на мода” (БНТ), „Не изхвърляй – 
украси Коледата!” (bTV), „Да изчистим България за един ден” (bTV).  

В частност медиите проявяват ясно изразена ангажираност и с теми, отнасящи 
се до измами и злоупотреби в екосферата. Рядко обаче се появяват задълбочени 
аналитични материали по темата, предпочитанието е насочено повече към повърх-
ностната констатация и повърхностната фактология. Предпочитаните жанрови форми 
са кратката и разширената новина, фийчърът, по-рядко – коментарът и аналитичната 
статия. Ефектът на екологичната възпитаност се разширява чрез инициирането на ме-
дийни екокампании, включващи и аудиторията, и държавните институции като актив-
ни участници. 

Все по-често масмедиите осигуряват видимост на екопротестите. Това е пока-
зателно за възприемането на екоидеите като важни и на екокаузите като лична отго-
ворност на гражданите. Сериите от протести срещу проучванията и добива на шисто-
вия газ например (в частност съдебните дела, водени срещу компанията “Шеврон”) 
през миналата и по-миналата година беше най-интензивно медиираният роден еко-
сюжет. Представянето на позицията на политици, учени и граждани по въпроса за 
проучването и добива на шистов газ е в основата на много материали по темата, срв.: 

“Шистовият газ между страха и знанието” (Дневен труд, 19.08.2011); “В 
Еквадор осъдиха Шеврон” (БНТ, 15.02.2011); “Масови протести срещу шистовия газ, 
депутати обещават мораториум” (Капитал, 14.01.2012); “Протест за окончателна 
забрана на шистовия газ в София” (Дневник, 12.10.2012); “12 града на протест 
срещу шистовия газ у нас” (bTV, 14.01.2012) и др. За подсилване на внушението се 
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прибягва дори до графични словесни деконструкции, срв.: “ЗаГАЗихте” ревнаха в 12 
града срещу шистовия газ” (dnes.bg, 14.01.2012). 

 Налагането на петгодишния мораториум върху проучването на шистов газ по 
метода „хидравличен удар” е предшествано от протести и оповестяване на ясна граж-
данска позиция. Дискусиите по тази тема ще продължават и занапред поради недове-
рието на протестиращите към изпълнението на политическите решения и предполо-
женията, че проучванията за шистов газ ще продължат на базата на друг метод. 
Българската аудитория обикновено очаква да бъде излъгана. Факт е, че именно тази 
медийна тема предизвика множество граждански прояви на неподчинение – един от-
носително рядък феномен на поведение на българското общество. 

Безспорно най-опасните замърсявания с непосредствен риск за живота и здра-
вето на хората са предизвикани от инциденти в ядрените електроцентрали. Точно по 
тази тема медиите не винаги дават най-актуалната, най-вярната и най-необходимата 
информация на своята аудитория. Причина за това може да се търси не само в полити-
ката на медийните централи, но и в затъмнението по въпросите за замърсяването с 
радиоактивни материали, което налагат отговорните държавни органи, като огранича-
ват достъпа на журналисти до информация. Кризите в тези райони продължават с де-
сетилетия, късове информация достигат до гражданството в продължение на години, а 
липсата на осведоменост води до непоправими последствия за хората. Своеобразна 
реабилитация на зловещия соцсюжет Чернобил се опитаха да постигнат българските 
масмедии, отразявайки събитията от Фукушима. Обилната информация за японската 
атомна централа, а и индустрия въобще, можеше да бъде открита в масмедийното 
пространство непосредствено след мащабната природна катастрофа цунами в Далечна 
Азия. Медиите писаха и предаваха от мястото на събитието за изтичането на 
радиоактивни отпадъци, нивото на замърсяване, евакуацията на хора, снабдяването с 
храни и напитки… За жертвите, за процедурите по обезопасяване, дори за недо-
верието на самите японци (хора, принципно влюбени в държавата и верни до смърт, 
по самурайски, на народностния си дух), както и за скептицизма на цялото човечест-
во. Името на централата се превърна в нарицателно за  последствията от развитието и 
бъдещето на ядрената енергетика въобще. Японската АЕЦ развихри апокалиптичното 
въображение и задвижи антиутопичните сюжети, които медиите обожават, с пълна 
сила (концептите за „края на историята” в този конкретен случай се интерпретират не 
по Фукояма, а по Фукушима) [4] и очаквано активира дейността на противниците на 
атомните централи, а ядрените регулатори във всички европейски страни започнаха 
стрес тестове за сигурността  на  всички 143 АЕЦ на европейска територия. Ето ня-
колко илюстрации за това: 

“Япония 9-та по Рихтер” (bTV репортерите, 01.05.2011); “Няма радиация в 
Европа” (БНТ, 23.03.2011); “Агенцията за ядрено регулиране представя доклада за 
България за стрес тестовете в АЕЦ” (БНР, 05.01.2012); “Агонизираща АЕЦ изправи 
Япония пред ядрена катастрофа” (Дневник, 16.03.2011); “Десетки хиляди японци 
протестираха срещу ядрената енергия” (Дневник, 11.03.2011); “Фукушима уплаши 
Европа” (bgvesti.com, 15.03.2011) и др. Резултатът – днес, две години по-късно: в 
Япония, но и в сърцето на Европа – в Германия, в Австрия и пр. се издига тезата за 
тотална забрана на ядрените мощности за производство на енергия и преминаване 
изцяло към алтернативни източници на енергия )т.нар. зелена енергия). Проблемът за 
експлоатацията и лансирането на зелените енергийни източници се оказа повече от 
всички други проблеми политически. В България наблюдаваме опасно заиграване с 
енергийната политическа карта – става дума за референдума-пародия за бъдещето на 
българската атомна енергетика и политическите дивиденти, които тепърва ще бъдат 
предизборно артикулирани в съответни партийни употреби. 
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Специфичният екодискурс, създаден вследствие на хиперрепрезентацията на 
темите, свързани с опазване на околната среда, непрекъснато се обогатява с нови 
изрази. Наблюдава се хиперлексикализация в този тематичен сектор. Емблематични 
за екодискурса са названия като биологичен, биоразнообразие, биовълна, биоагенция, 
бионауки, биоизложение, биопроизводство, биопродукт, биомарка, биогама, биосе-
рия, биомаса, биопазар, биосектор, биоземеделие, биопестицид, биогориво, биокозме-
тика, биомода, биохрана и всички техни производни. [2] 

В по-голямата си част тези названия са утвърдени и познати на публиката. 
Значението на някои от тях се обяснява подробно от масмедиите (например био-
козметика, екомаркировка), докато на други значението постепенно се разширява с 
течение на времето (биохрана, екоавтомобил и др.). Присъствието на такива мате-
риали е продиктувано от желанието на масмедиите да ориентират своевременно и 
правилно своята аудитория в бързо променящата се пазарна среда и навлизането или 
само етикетирането на продукти, които използват новите модерни названия. С особе-
на популярност се ползват всякакви названия със съставките еко- и био-.  

В различни райони на Европа и света в тези наименования се влага различен 
смисъл. Още след влизането на България в ЕС медиите започнаха да запознават 
аудиторията си с тази важна подробност. На базата на потребителския опит и конста-
тираните злоупотреби със споменатите съставки в етикетирането на стоки и услуги, в 
масмедиите се появиха названията екоменте и биоменте. Има и съобщения за 
екофалшификации и екомафия – особено в интернет и социалните мрежи. Обезпокои-
телното е, че по-голяма част от нарушенията не могат да бъдат потвърдени и затова 
отсъстват в ефира и по страниците на националните медии. Появяват се и позитивно 
осмислящи темата на пръв поглед странно звучащи неологизми, които обаче описват 
реални феномени като екоконцерт, екошофиране, екородителство, еколюбов, еко-
секс, екопарцалки, екотрезор. 

Серията от названия, които пък не се нуждаят от разяснение, е много дълга: 
еколог, екология, екологичен, екологосъобразно, екоидея, екокауза, екомислене, 
екосъзнание, екоактивист, екопривърженик, екоентусиаст, екоманиак, екопроект, 
екопрограма, екоиновации, екоизисквания, екотакса, екоорганизация, екосдружение, 
ековедомство, екоминистерство, екоинспекция, екооценка, екомаркировка, екозамър-
сяване, екокатастрофа. Често използвани в масмедиите, но все още обект на 
обяснения и разяснения са названията, които се появяват в резултат на постоянното 
обновяване и преосмисляне на критериите за екологичност. Параметрите на названия 
като екосертификат, екокредит, екобитка, еколиния, екотехнологии, екопроиз-
водство, екопочва, екогориво, екомодел, екомодификация, екоавтомобил, екодвига-
тел, екомаратон, екорали, екосамолет, екохотел, екотуризъм, екоресторант, 
екодом, екосело, екостроителство, екопанаир, екофестивал, екомода, екоколекция, 
екогардероб, ековъзглавница, екоторба, екодом, екокъща, екозавод постоянно се 
променят, затова често след употребата им се разяснява какъв процент от използвани-
те технологии и материали са еко-, какъв процент са рециклираните материали и др.  

Друга характерна черта при представяне на темата за опазване на околната 
среда е и употребата на словосъчетания с прилагателните органичен, естествен, 
натурален, екологичен, зелен. Някои от словосъчетанията с тези прилагателни залагат 
на вече утвърдени понятия във всекидневната реч на аудиторията, но и в неологичния 
екодискурс. Тук може да се отчете чудесната работа, свършена от медиите в запозна-
ването на хората с органичните продукти и продуктите от биоземеделието и екофер-
мите. Днес органичен  е реклама, признак за стил и класа. 
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 Понятието екологичен проблем има широкоспектърно приложение в публика-
циите. Територията му се простира от памперсите и на пръв поглед безобидното хоби 
риболов до нефтените разливи и глобалните климатични изменения.  

Словосъчетанията с прилагателното зелен са носители на модерното звучене в 
материали по темата за опазване на околната среда в българските масмедии.  Естест-
вено някои от тях като зелена философия, зелена енергия, зелена идея присъстват от-
давна в родното публично пространство и са наложени като модели на поведение, 
подчинено на девиза “Мисли зелено”. Случва се обаче да попаднем и на материали, в 
които към познатото вече словосъчетание е прибавен нов смисъл, който все пак се 
нуждае от пояснение. Зелена стена, зелен коридор, зелен пояс, зелен обект, зелена 
сграда, зелено село, зелен град, зелена архитектура са словосъчетания, които са 
свързани с девиза “Живей зелено”. Проучването на публикациите, съдържащи тези 
словосъчетания, налага констатацията, че онова, което прави въпросните обекти 
“зелени”, всъщност се корени в положителния им ефект върху околната среда. [2] 

Друга част от “зелените” словосъчетания имат по-специално отношение към 
темата за опазване на околната среда. Такива са например зелен индекс, зелен код, 
зелен сертификат, зелено цвете, зелен фонд, зелен доклад, зелен списък. Всички тези 
словосъчетания обозначават точно фиксирани величини или критерии, документи с 
реално практическо отношение по въпросите, свързани с екологичната тема. Всички 
те са измерими, могат да бъдат проверени и достоверността на предложените факти 
може да бъде потвърдена или опровергана от регулаторните органи на регионално, 
национално и международно ниво. 

Реални ангажименти и отговорности носят подписалите зелен код на поведе-
ние. Правейки поетите ангажименти достояние на широката публика, компаниите 
поемат сериозна отговорност към потребителите си и стават обект на мониторинг. 
Масмедиите открито говорят за отговорността на бизнеса и въздействието на потре-
бителите върху околната среда. Отличителен знак за това е зеленото цвете. Можем 
да го открием върху продуктите на Орифлейм, на Peintures ONIP (един от най-голе-
мите производители на интериорни и фасадни бои в света). В България първият при-
тежател на сертификата за щадящо производство е заводът за хартия в Белово. 

Механизми за популяризиране на финансовата политика по проблема с клима-
тичните промени също намират място сред “зелените” словосъчетания.  Документи, 
които на практика регулират търговията с отпадъци и ограничават неправомерното 
трансгранично замърсяване, като реално носят информация за степента на опасност 
при рециклиране, получават огласяване в медиите като необходима информация за 
популяризиране на наложените ограничения, например зелен фонд, зелен списък, 
зелен доклад, зелен данък. 

В българските масмедии определени словосъчетания с прилагателното зелен 
окачествят поредица от екологични инициативи, действия или политически решения. 
Те обобщават постигнатото съгласие между теориите и отделни практики по отноше-
ние на глобалните екологични проблеми и свеждането им до реализации с широко 
потребление. Такива са например зелен растеж, зелена вълна, зелен взрив. 

 Словосъчетанието зелена инициатива всеки може да открие в интернет на 
страниците на сдружения, фирми и производствени предприятия като част от зеления 
PR. Масмедиите успешно го съчетават с корпоративната социална отговорност. Все 
повече компании, в това число и медийни, декларират като съществена част от соци-
алната си отговорност опазването на околната среда. Все по-често наличието на зеле-
на инициатива в материал от българска масмедия е сигнал за зелена реклама или зе-
лен PR, а те винаги се свързват с проблемите на зелената реклама, зеления PR и 
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недоверието на хората към все по-зелените идеи. Събудено е съмнението в корект-
ността на парадиращите с екополитика.[3] 

С някои изключения въпросът как да се изпълнява зелената политика при-
добива вид на доброволен  етичен кодекс, който е предоставен на всекиго поотделно.  

Дори и регионалните медии отразяват в материалите си този подход, в който 
акцентът е върху възпитаното вече зелено мислене на част от аудиторията.  

Зелената политика се популяризира и чрез зелени реклами, които представля-
ват сериозна част от социалните реклами, излъчвани по телевизионните канали. 

Социалните реклами в българските масмедии, които са посветени на опазване-
то на околната среда или проблеми в тази сфера, условно бихме могли да разделим в 
три групи – обвързани с официална политика, образователни  и  популяризиращи еко-
съобразния начин на живот в ежедневието. [3] 

Част от зелената политика на печатните медии в България е призивът да се чете 
он-лайн. Сайтовете на българските вестници предлагат широк спектър от непублику-
вани на страниците на изданията си новини, систематизирани по теми и рубрики. 
Специални издания на печатните издания в pdf – формат приканват читателите да 
получат необходимата им информация и по този екологичен начин. Специализирани 
рубрики като „Зелен Дневник” (в. Дневник) информират ежедневно за събития с 
екотематика. Периодично печатни медии използват рециклирана хартия за своите 
издания – сп. „Блясък”, в-к „Дневник”, в-к „Капитал, в-к „Труд”, в-к „24 часа”, сп. 
„Мениджър” и др.   

Екодискурсът и екопрактиките  са приоритет на „сериозните”, националните и 
специализираните медии.[2] Най-висока концентрация на материали по темата за 
опазване на околната среда се наблюдава в националните медии БНТ, БНР („Найло-
нът вече не е на мода”) и btv ( „Да изчистим България за 1 ден”), в-к „Капитал”, в-к 
„Дневник” и интернет пространството чрез сайтовете на екологични организации. 

Представянето на темата за опазване на околната среда чрез книги и филми е 
все още рядкост, но се радва на обществен интерес. Нюанси на зеления бизнес, 
прокламиран от медиите, можем да открием в сюжети на разкази, провокирани от 
социални и политически сюжети.  Участието на петнадесет български автори обаче в 
проекта „Зелени разкази” (2011) провокира медиите да запознаят аудиторията със 
смисъла и значимостта на начинанието. Така и книгата като масмедия в България 
получава шанс да въздейства и възпитава аудиторията. Въздействието на книгата като 
медия е много по-продължително във времето, както и възпитателният ефект е много 
по-силен от този на останалите медии. [4] „Ловът” е разказ от Елена Алексиева, който 
разказва за хищническата страст на човека (в разказа Губернатора) – да притежава 
унищожавайки. Заловеното по време на лов праисторическо същество е по-ценно 
убито и препарирано. На мястото на девствената гора, в която е заловен звярът, после-
дователно изниква природонаучен музей и увеселителен парк. Убивайки звярът, уни-
щожавайки гората, героите – Анна и Тони – губят своите приятели, бит, своята същ-
ност. Промените настъпили в живота им изцяло променят мисленето им, превръщат 
ги в част от консуматорското общество. [5] Актуалността на този разказ се доказва от 
всички случаи на незаконно строителство върху защитени територии, чиято категория 
много често е била преосмислена от някой като Губернатора (политик). Съдбата на 
героите от този разказ много прилича на тази на хората от черноморските или зим-
ните ни  курорти, където, за да се развива туризъм се строи върху дюни, изсичат се го-
ри, променя се облика на населените места, битието на хората, а оттам и отношението 
им към природата. В българските медии не липсват материали, отразяващи такива 
действия: Скандал в НС заради "Дюни гейт"/БНТ, 11.01.2013/, МОСВ: Строител-
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ната дейност на Иракли е в урбанизирана територия /в-к Труд,14.01.2013/, Застроя-
ването на национален парк Пирин /bTV,11.03.2013/ 

Говоренето за проблемите по опазване на околната среда, внедряването на 
нови, щадящи природата технологии, използването на природосъобразни продукти е 
признак на модерност и отговорност в съвременното ни общество, представени като 
неизменна част от новата градска  култура. Във всички сфери на ежедневието, в които 
младия човек се впечатлява от фактора модност, може да бъде открито нещо, което да 
е еко, зелено и био и да е модно, или да е модно защото е еко, зелено и био. Мисленето 
на младите хора от повече от десет години се възпитава в посока грижа за околната 
среда, заслуга за положителното в промяната на отношението на хората към природа-
та и околната среда е под въздействието на масмедиите. Представянето на теми, свър-
зани с околната среда с годините постепенно навлиза във всички медии, темите, по 
които се пише стават все повече, материалите се разнообразяват с повече факти, из-
точниците на информация по темите стават повече и по-достъпни. 

Чрез високата концентрация на информационни материали в българските мас-
медии по проблемите на околната среда има положително въздействие за изгражда-
нето на активна гражданска позиция и съпричастност към проблемите на глобалните 
климатични промени. Представените чрез материали от българските масмедии идеи, 
разкриват закономерностите в развитието на медийния екодискурс и увеличаването 
на речниковия актив в тази сфера. Част от използваните думи, изрази и словосъче-
тания нямат регламентирани значения, а някои величини еталонизирани  стойности.  

Медийният екодискурс влияе върху екологичната възпитаност на българското 
общество, което е предпоставка за обогатяване на екологичната култура на нацията 
ни. 
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Съвременната реклама започва развитието си в края на XIX век, когато въз-
никва масовото производство и стартира бумът на технологичната революция. Осно-
вен проводник на рекламата са масмедиите, които имат обхват сред много голям брой 
хора и са доста подходящи за целите на рекламния процес. 

Деветдесетте години на миналия век бяха белязани от масовото навлизане на 
световната информационна мрежа, която от екзотична услуга бързо се превърна във 
водеща супермедия, а наскоро ползването й беше признато от ООН за основно човеш-
ко право. 

Основен източник за финансиране на предоставящите информационни услуги 
сайтове в интернет е рекламата. Динамиката в тази сфера е изключителна, а в момента 
средата е сравнително нерегулирана и се ръководи главно от естествените иконо-
мически процеси. Като най-ефективен метод за управление на рекламата в интернет в 
последно време се доказаха рекламните мрежи. Те са посредник между издателите и 
рекламодателите. Играят важна роля в отношенията им и в замяна прибират процент 
от общите приходи. 

Рекламните мрежи в интернет предлагат своите възможности на издателите и 
рекламодателите, за да улеснят процеса, включващ популяризирането на разнообраз-
ни продукти, услуги и идеи. Получател на създаваната от тази тройна коалиция 
информация са крайните потребители на услуги в световната информационна мрежа. 
Паричният поток тече от страна на рекламодателите към рекламните мрежи и от там 
отива към издателите. 

 

П А Р И Ч Е Н        П О Т О К 
 

→ →
 

 

Понякога в играта се намесва и четвърти играч. Това са тъй наречените медия-
шопове, които се грижат за рекламното представяне на големите компании в различ-
ните медийни канали. Медияшоповете стоят между рекламодателите и рекламните 

ИЗДАТЕЛ 
РЕКЛАМНА 
МРЕЖА РЕКЛАМОДАТЕЛ 
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интернет мрежи. Те допълнително оскъпяват популяризирането, но услугите им се 
използват, защото освобождават рекламодателите от нуждата да поддържат собствен 
отдел със специалисти в областта на рекламата. 

 
П А Р И Ч Е Н       П О Т О К 

→ →

→
 

 
България[2] не прави изключение от световните тенденции и у нас действат 

доста местни рекламни мрежи. Точният им брой не може да бъде определен лесно, 
защото постоянно се създават нови, а стари изчезват. Осем от тях обаче са достатъчно 
изявени[3], за да си струва да бъдат описани. 

 
Exchange.bg 

 
Това е рекламна мрежа, която предлага както стан-

дартни платени услуги, така и безплатна размяна на банери. 
Размяната се състои в това, че издателят показва безплатно 
реклами на други абонати на системата, а в замяна получава 
банери в техните сайтове. В целия процес не участват пари, 
тъй като е на бартерна основа. Печалбата е само косвена и 
идва от увеличения трафик благодарение на безплатните 

банери в други сайтове. 
Exchange.bg предлага и стандартни услуги, при които се поставя специален 

код, а чрез него се показват различни послания от рекламодателите в мрежата. Прихо-
дите зависят от желанието на самите рекламодатели. Някои предпочитат да плащат на 
клик, а други на базата на 1000 показвания на рекламата. Мрежата си удържа опреде-
лен процент от приходите, а останалото отива директно при издателя. Спечелените 
пари се изплащат до 25 работни дни след края на месеца, в който са натрупани. Кога-
то събраната сума е по-малка от 30 лв. тя не се изплаща, а се прехвърля за следващия 
месец. Това е направено с цел да се пестят разходи и време на екипа, който поддържа 
рекламната мрежа. 

Exchange.bg има стандартни правила, на които трябва да отговарят издателите, 
за да се включат в мрежата. Забранено е използването на механизми, увеличаващи 
изкуствено импресиите (показванията на посланието) в сайта, а рекламните полета на 
мрежата трябва да бъдат не повече от две в една страница. Няма изрично изискване за 
трафика, който генерира сайтът на издателя, което значи, че в мрежата са добре 
дошли всички, които отговарят на останалите условия. 

Рекламодателите в Exchange.bg имат избор между пет вида реклама. Първият 
вариант предвижда заплащане с предварително определена цена на 1000 импресии. 
Вторият е заплащане само при щракване върху рекламата. Третият изисква действие, 
след като е кликнато върху рекламата. Такова действие би могло да бъде закупуване-
то на продукт, например. Четвъртият вид реклама е тази, която се заплаща по време. 
Например, купува се рекламно поле за три месеца срещу фиксирана тарифа. Петият, 
последен вид, е закупуване на част от трафика в Exchange.bg. Тогава рекламодателят 
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получава определен процент от общия брой показвания на реклами в мрежата. 
Възможно е избирането на конкретна група от сайтове, в които да се показва реклама-
та. Сайтовете на издателите са групирани в 40 категории, от които рекламодателят 
може да избира. 

По отношение на цените за рекламодатели екипът на Exchange.bg е представил 
информацията в малка табличка: 

 
Размер Цена (за 1000 показвания) 
360х600 9.00 
160х600 4.50 
728х90 3.00 
300х250 3.00 
250х250 3.00 
120х600 3.00 
468х60 1.50 
120х240 1.50 
Pop-Under 9.00 
Размер Цена (за натискане) 
всички размери 0.20 
Цените са без ДДС (в лв.) 

 
AdBulgaria 
 
Това е рекламна мрежа, 

която вече не съществува, но се 
разполагаше в интернет прост-

ранството на адрес http://adbulgaria.com/. Авторите й я описваха като „частна реклам-
на мрежа, обслужваща управлението на рекламите в сайтовете от издателската група 
на ПетровСофт ЕООД”. Това означава, че тя е била отворена само за рекламодатели, 
но не и за издатели. Рекламите в мрежата са започвали да се показват веднага щом 
рекламодателят направи паричен депозит. При големи депозити са предлагани от-
стъпки. Към месец август 2010 година в мрежата имаше шест сайта, които показваха 
посланията на рекламодателите. 

Информацията в сайта беше доста малко, но достатъчна, за да може потен-
циалният рекламодател да си направи нужните изводи. Цените бяха различни за всеки 
един от сайтовете в мрежата, базирани на броя импресии. Ето пример за рекламната 
тарифа в Мilionerite.com – сайт, участвал в AdBulgaria: 

 

Позиция 1: банер 300х250 пиксела - 1.40 лв. за 1000 импресии. 
Позиция 2: банер 160х600 пиксела - 1.30 лв. за 1000 импресии. 
Позиция 3: банер 250х250 пиксела - 0.60 лв. за 1000 импресии. 

 
Direct 

 
Рекламната мрежа се намира на адрес 

http://direct.dir.bg/. Както може би подсказва адре-
сът, това е инициатива на портала Dir.bg. В сайта се 
твърди, че Direct обхваща 80% от българската 

интернет аудитория или над два и половина милиона българи. В мрежата са включени 
само утвърдени български сайтове и кандидатстването за участие в нея под формата 
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на издател не е възможно. Включени са стандартни формати, настройки, статистики, а 
заплащането на поръчаните услуги става посредством банков превод, банкови карти, 
Epay.bg, предплатени карти и ваучери на dir.bg или безналично – за редовни клиенти 
на системата. 

Най-интересна в рекламната мрежа е възможността за публикуване на реклами 
в мрежата от сайтове на Dir.bg. Direct е единственият начин за публикуване на 
рекламни послания там и за безалтернативен избор на рекламодателите, искащи да се 
популяризират в Dir.bg. Заплащането става само на базата на клик, без значение колко 
импресии са били реализирани. Мрежата предлага и безплатни консултации на по-
неопитните рекламодатели. Сред предимствата на Direct е възможността за насочване 
на посланията по време, региони, тематика и ключови думи. Цената за 500 щраквания 
върху реклами в мрежата на Direct е 60 лв. За количества се предлагат отстъпки. 

Самото поръчване на рекламите става чрез лесен за употреба интерфейс, с 
който може да се справи всеки потребител със средна интернет-грамотност. Има въз-
можност за избор в кой сайт да се развиват създадените рекламни кампании. Списъ-
кът с издатели в рекламната мрежа е публично достъпен. 

Рекламите могат да съдържат едно изображение с размер 55 на 55 точки. Пър-
вият ред от тях може да има до 20 символа, вторият – до 50. Въвежда се и интернет 
адрес, към който се насочват потребителите, щракнали върху рекламата. Броят на 
ключовите думи, които определят рекламния контекст не е ограничен. 

 
HTTPOOL 

 
Тази рекламна мрежа се 

намира на адрес 
http://www.httpool.bg/.  Създаде-
на е през 2000 година и опреде-
ля себе си като „една от воде-

щите компании в Централна и Източна Европа, която осигурява интерактивни реше-
ния в сферата на Интернет маркетинга”. 

HTTPOOL няма изрични изисквания и условия към сайтовете, които кандидат-
стват в ролята на издатели, но от тях се изисква информация за уникалните посеще-
ния,  за броя дневни импресии и за годината на създаване на сайта. Освен това се ис-
кат основни демографски данни за аудиторията на кандидатстващия сайт. Уеб място-
то на HTTPOOL съдържа много информация, която има за цел да помогне на потен-
циалните рекламодатели. Издателите са поставени на заден план и за тях има много 
по-малко полезна информация. В мрежата на HTTPOOL те се наричат „медии”. 

В рекламната мрежа се предлага както възможности за реклама на клик, така и 
на 1000 показвания. Цената за 1000 показвания на различните видове банери варира 
между 8 и 20 лв. Достъпни са видео банери на цена от 12 лв. за 1000 показвания или 
60 ст. на клик. Текстовите реклами са на цени, вариращи между 10 и 25 ст. за клик. В 
рекламната тарифа на HTTPOOL присъстват и възможности за реклама извън 
България, в рамките на останалата част от Европа. 

 
EasyTrader 

 
EasyTrader е българска рекламна мрежа, която 

се намира на адрес http://easytrader.bg/. Информа-
цията в сайта е повече от лаконична, но все пак е указано, че цената на рекламата за 
клик започва от 15 стотинки за текстови връзки и 25 за банери. Последната промяна в 
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тарифите е била извършена на 2 януари 2013 година. Услугите, които предлага 
EasyTrader, са стандартни. 

Участниците се делят на две групи: издатели и рекламодатели. 
Според описанието в сайта „издател е физическо или юридическо лице, което 

регистрира притежавани или управлявани от него уебсайтове в платформата 
EasyTrader с цел публикуване на реклама и препращане на потребители към уебсайт 
на рекламодателя (Търговеца) срещу съответно възнаграждение.” 

Сред предимствата на мрежата се изтъква достъпът до голям брой сериозни 
рекламодатели, непрекъснатият доход от свободни рекламни позиции, възможността 
за избор на рекламодатели и рекламни носители, управляването на рекламата в мно-
жество уебсайтове само с един акаунт и други. 

Налице е възможност за записване на нови рекламодатели. Това става с попъл-
ването на регистрационна форма, в която се въвеждат данните на фирмата, която ще 
рекламира; желаният адрес за кореспонденция; информация за контактното лице и на-
стройките за достъп до акаунта, които включват електронна поща и парола. Необхо-
димо е и даване на съгласие с политиката за поверителност на EasyTrader. След ус-
пешното извършване на регистрацията рекламодателят трябва да настрои рекламната 
си кампания и да плати първата вноска. 

Преди години в сайта имаше специална страница, където бяха изведени най-го-
лемите издатели, които са част от партньорската мрежа. Сред тях бяха вестниците 
„Стандарт”, „24 часа”, „Капитал” и „Дневник”; сайтът на „Дарик”; News.bg; информа-
ционна агенция Фокус; ТОП СПОРТ; Gong.bg; Data.bg; Gepime.com; видеопорталът 
Vbox7 и други. 

В страницата „За нас” на EasyTrader е описана същността на компанията. 
Рекламната мрежа определя себе си като „уеб-базирана платформа за покупка и уп-
равление на интернет реклама с банери в голям брой уеб сайтове едновременно”. На 
клиентите се предлага: 

 

1) Pay-per-Click реклама в качествени български уеб сайтове; 
2) висока ефективност и налагане на имидж с банери; 
3) увеличаване на посещаемостта на техния уеб сайт; 
4) администрация и подробни статистики в реално време; 
5) сигурност и гаранция за коректно отчитане на данните. 

 
EasyTrader е една от реномираните български мрежи, които опитват да поддър-

жат качеството на услугите, допускайки само ограничен брой издатели. Това гаранти-
ра донякъде на рекламодателите, че вероятностите за фалшификации и порочни кли-
кове върху рекламите са сведени до минимум. 

 
Etarget 

 
http://www.etarget.bg/ е 

поредният представител на 
големите български рекламни 

мрежи. За разлика от предишната, тук налице е подробна информация, която да по-
могне на потенциалните клиенти. Базата с текстове изяснява в детайли повечето от 
въпросите, които биха възникнали у посетителите. „Етаргет” е международна компа-
ния, която предлага услугите си не само в България, но и в Словакия, Чехия, Унгария, 
Румъния, Сърбия, Хърватска, Полша и Австрия. В България дейността на фирмата се 
управлява от ЕТАРГЕТ ЕООД. 
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При тази рекламна мрежа регистрацията на нови издатели е възможна, въпреки 
че връзката към регистрационната бланка не е на видно място. При попълването тряб-
ва да се въведе име и фамилия на лицето, както и данни на фирмата (ако има). Трябва 
да се даде информация и за номера на банковата сметка, където ще бъдат превеждани 
комисионните от реализираните рекламни кампании. От издателите се изисква да 
декларират, че няма да щракат върху рекламите, публикувани на техните страници и 
няма да насърчават потребителите да правят същото. Изисква се и съгласие с общите 
условия на програмата, както и с изискванията за ползване. 

След успешната регистрация издателите получават програмен код, който 
трябва да сложат в своите страници, на местата, където искат да се показват реклам-
ните послания. Издателите в рекламната мрежа на Етаргет са наричани партньори. 

Регистрацията на нов рекламодател в рекламната мрежа става на специална 
страница, до която се достига лесно, тъй като връзката към нея е разположена на 
доста предна позиция. Изисква се въвеждане на потребителско име, парола, електрон-
на поща, адрес на рекламираната уеб страница, име на фирмата или физическото 
лице, телефон и МОЛ. Кандидатите за рекламодатели трябва да се съгласят с усло-
вията за ползване на Етаргет, ако искат да се регистрират успешно в рекламната мрежа. 

 
Когато регистрационният процес приключи, вече е възможно пускането на 

първите рекламни кампании. Преди кампаниите да станат активни, е необходимо да 
бъде платена вноска за покриване на разходите. Минималната начална вноска е в 
размер на 100 лева без ДДС. Налице е специален калкулатор, който изчислява 
възвръщаемостта на рекламата в Етаргет. 
 

 
Сред по-известните клиенти на Етаргет са News.bg, Expert.bg, Actualno.com, 

вестник „Стандарт” и информационна агенция „Блиц”. 
В една от страниците на сайта е налице ценоразпис, който информира за 

финансовите условия, свързани с рекламните услуги на Етаргет. Цената на клик не е 
фиксирана, а зависи от популярността на ключовата дума, която отговаря на 
съответната връзка. Изобразяванията на рекламите или така наречените импресии не 
се заплащат. Възмездяват се само щракванията върху рекламните послания. 

 
Гарга 

 
Garga.biz е сравнително нова рекламна 

мрежа, за която има подозрения, че е създадена 
основно да обслужва торент тракера Замунда. 
Собственик на мрежата е ЛИНКОС ООД. Това 
беше предишният собственик и на тракера 
Zamunda.net. Информацията в сайта е повече от 
оскъдна и от нея може да се разбере много малко. 

Регистрационната форма за издатели и рекламодатели е една и съща. Това 
означава, че не е нужно да се декларира предварително какви са целите на новия 
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потребител. Едва след успешната регистрация може да се пусне нова рекламна кам-
пания или да се публикува рекламно каре от позицията на издател. 

В отделна секция е публикуван списък със сайтовете на издателите, който се 
води от Zamunda.net и Arenabg.com. Рекламодателят може да избере сам в кои сайтове 
от мрежата да рекламира. В списъка са включени над 1000 сайта. 

В специална страница са публикувани рекламните пакети, от които могат да 
избират рекламодателите. Най-големият пакет предлага 50 000 гарантирани клика на 
стойност 10 стотинки. Пакетът може да бъде закупен за 5 000 лева. Най-малкият пакет 
включва 48 гарантирани клика, които струват 9.60 лева. Колкото по-голям е пакетът, 
толкова по-ниска е цената на клик. 

 
ADX.BG 
 

ADX.BG е нова рекламна мрежа, която е с тясно специализирани издатели. Тя е 
създадена с цел да обслужва интересите на седем сайта, които са посветени на инфор-
мационните технологии. Три от тях са форуми, а друг е посветен на системата за 
управляване на интернет съдържание – Джумла. Сайтовете са: Joomla-bg.com, 
Predpriemach.com, Setcombg.com, Androidbg.com, ITZone.bg, 359GSM.com и 
DimiTech.net. 

Цената на рекламата в тази мрежа не се изчислява по сложни форуми, а се оп-
ределя от броя на импресиите, които са реализирани. От страницата с ценоразписа се 
разбира, че за 1000 показвания на един рекламен банер трябва да бъдат платени 
между 6 и 10 лв. Точната сума зависи от големината на банера. В долната таблица се 
вижда схемата за определяне на тарифите в ADX.BG. 

 

Банер Позиция Размер в 
пиксели 

Цена за 1000 
импресии / лева 

B1 Leaderboard 728×90 10 
B2 Square 300×250 8 

B3 Wide 
Skyscraper 160×600 8 

B4 Footer 728×90 6 
 

Мрежата предлага отстъпки за количества и други опции за рекламни формати. 
Отстъпки за обем (в лева) на единична кампания: 
 
5000 – 10000, 10% 
10000 – 15000, 14% 
15000 – 25000, 18% 
25000 – 50000, 22% 
Над 50000, по договаряне. 

 
 

Най-изявената на българския пазар чуж-
да мрежа определено е AdSense. Тази рекламна 
мрежа е създадена от информационния гигант 

Google и притежава всичко необходимо, за да се съревновава с нашенските кон-
куренти. Сайтът на мрежата е преведен изцяло на български език, а на издателите се 
предлагат отчети с много висока детайлност. Приходите от AdSense също не са за 
подценяване. 
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Особеното в този случай е, че цялата мрежа е посветена само и единствено на 
издателите. За рекламодателите Google са създали отделна система, за която ще стане 
въпрос по-късно. 

AdSense е революционна рекламна мрежа в много отношения. В нея за първи 
път бяха въведени реклами, които са съобразени със съдържанието на сайта, в който 
се показват. Така ефективността на рекламния процес се повиши неимоверно много. 
Специална автоматизирана система анализира съдържанието на всяка страница в мре-
жата и й праща само реклами, които са релевантни на основната информация вътре. 
Така в сайт, посветен на любителите на животните, ще бъде почти невъзможно да ви-
дите реклами на автомобилни застраховки или банки. В наши дни контекстуалната 
реклама завладя целия рекламен пазар и се използва от всички останали български и 
чужди рекламни мрежи. Благодарение на новия вид реклама банерите и текстовите 
връзки се превърнаха от нещо досадно в полезна информация. 

AdSense въведе и модата на рекламните текстови връзки. Преди това интернет 
се доминираше изцяло от шарените рекламни банери. Специалистите от Google дока-
заха, че една реклама може да бъде ефективна, и без да е крещяща. 

Кандидатстването за участие в AdSense става чрез попълване на регистра-
ционна форма. Следва период, през който служител на Google трябва да разгледа мол-
бата и да я одобри ръчно. В сайта на AdSense се твърди, че този период отнема 2-3 
дни, но отзивите на кандидати сочат, че в някои моменти срокът за изчакване може да 
достигне от броени часове, до няколко месеца. 

Освен рекламни 
банери, в AdSense се 
предлагат и приходи от 
търсенията на информа-
ция, които извършват по-
сетителите в даден сайт. 
Въпреки слабата ефек-
тивност, този метод е ин-
тересен и същевременно – 
прост за реализация. Из-
дателите в рекламната 
мрежа имат възможност 

да вградят в сайтовете си търсачка, захранвана с резултати от Google, която позволява 
на посетителите да търсят информация по-лесно. Приходите за издателя идват, ако 
бъдат изпълнени определени условия. Първо, търсачката трябва да бъде използвана от 
някого, а после потребителят трябва да щракне на някоя от рекламните връзки, които 
съпътстват резултатите от търсенето. В този случай издателят получава комисионна. 

Точно този метод позволява на безплатния браузър Mozilla Firefox да продъл-
жава да се развива. В браузъра има вградена търсачка, която по подразбиране е 
настроена да търси информация в Google. Това носи на Mozilla стотици милиони до-
лари печалба всяка година. 

Да обърнем малко внимание и на услугата AdSense за съдържание. Съдържа-
нието на страниците автоматично се обхожда и се доставят картинни и текстови 
реклами, които са до такава степен подходящи за потребителите и съдържанието, че 
могат да бъдат определени като полезни. Заплащането обикновено става при реализи-
ран клик, но е възможно да стане на принципа на реализираните импресии. Вторият 
вариант обаче не е предпочитан от рекламодателите и се използва сравнително рядко, 
защото при него разходите са по-големи. 
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На издателите е абсолютно забранено да кликат сами върху рекламите си, тъй 
като това ще ощети рекламодателите. Специална система следи за злоупотреби с 
рекламната мрежа и ако улови издател, който мами, замразява акаунта му в AdSense. 
Забранено е и призоваването на потребителите да щракат върху рекламите, тъй като 
това също се счита за злоупотреба с парите на рекламодателите. 

Издателите разполагат с център за конкурентни реклами, с помощта на който 
могат да забраняват определени сайтове да рекламират при тях. Филтърът може да се 
ползва за ограничаване на пряката конкуренция; за собствените сайтове; за страници, 
на които издателят не симпатизира и други подобни. Издателите трябва да имат пред-
вид, че филтрирането може да намали разнообразието на показваните реклами и да 
понижи приходите. В някои случаи обаче парите не са най-важното. В кампанията за 
парламентарните избори през 2009 г. БСП изхарчи милиони левове за черен PR срещу 
ГЕРБ в мрежата на AdSense. Рекламната мрежа беше наводнена от анимирани с брад-
ви банери, снимки на Иван Костов и други изображения, очернящи опонентите. Мно-
го от собствениците на сайтове блокираха сайтовете, свързани с негативната кампа-
ния, въпреки че БСП плащаше повече от щедро на онези, които оставят политичес-
ките реклами да се въртят. 

 
 

AdWords е частта от рекламната мрежа на 
Google, която е предназначена само за рекламо-
датели. Регистрацията там е отделна, тъй като 

отчитането на финансите и другите формалности са реализирани по различен начин. 
Все пак е възможно двете мрежи на Google да се ползват с едни и същи данни. 

При регистрацията се уточняват всички подробности, включително и валутата, 
която предпочита да използва рекламодателят. Накрая трябва да бъде зареден кредит, 
който се използва за плащане на рекламните кампании. Вкарването на пари в 
AdWords акаунта не е задължително, но е необходимо, за да бъде стартирана каквато 
и да е кампания. 

Създаването на рекламни кампании става с помощта на изключително подроб-
ни и усъвършенствани инструменти, които позволяват настройката на почти всички 
параметри, за които човек може да се сети. Могат да се контролират дори часовете и 
дните, в които рекламите се показват. Ако рекламодателят иска да показва рекламни-
те си послания само в работно време, той има пълната свобода да го направи. Много-
то възможности за фина настройка могат да бъдат объркващи в началото, затова 
Google са създали многобройни документи, които помагат при обучението за работа с 
AdWords. Материалите са преведени на много езици, включително и на български. 

При съставянето на кампанията рекламодателите имат възможност за избор 
къде да излизат посланията. Възможностите са две. Едната е партньорската мрежа на 
Google, а другата е в търсачката на компанията. 

Партньорската мрежа всъщност са сайтовете, които са регистрирани в мрежата 
за издатели AdSense. Рекламодателят има свободата да настрои кампанията си и да ог-
раничи сайтовете, които показват рекламите му само на онези, които го интересуват. 
Възможно е насочването и към точно определени сайтове. 

При изчерпване на заредения кредит по AdWords сметката в профила на рекла-
модателя излиза ярко предупредително съобщение, което информира, че е необходи-
мо ново зареждане с пари, за да продължи изпълнението на рекламните кампании. 

Цените в AdWords и AdSense обикновено са плаващи, като това важи в особена 
степен за AdSense. При AdWords е възможно определянето на минимална и макси-
мална цена, която рекламодателят е готов да даде. Заплащането в AdSense зависи от 
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качеството на рекламите, като в по-престижните сайтове се плащат и по-скъпи рекла-
ми. Кой сайт е престижен и кой не е се определя от алгоритми, които са тайна и под-
робностите за тях не се огласяват публично от Google. Заплащането е свързано и с 
ключовите думи. Някои думи са по-скъпи от други, а цената им се определя пак от 
автоматизирани алгоритми. Желаещите да рекламират, използвайки популярни думи, 
ще трябва да бръкнат дълбоко в джоба си. В противен случай рекламите им няма да 
бъдат публикувани никъде, тъй като Google определя задължителни минимални цени 
за различните ключови думи и изрази. 

Потребителите могат да определят предпочитан дневен бюджет за рекламата си 
и така да фиксират с голяма точност месечните разходи. Алгоритмите на Google могат 
да разпределят автоматично равномерното показване на рекламните послания във 
времето. 

Накрая, най-логично е да хвърлим поглед върху текущата обстановка в област-
та на онлайн рекламата. Аналитичната компания eMarketer[4] публикува на 14 март 
2013 г. доклад, от който става ясно, че в Съединените щати продължава да набира 
сила тенденцията парите на рекламодателите да се преориентират от традиционните 
към интернет медиите. Анализите с безпощадна точност показват, че за последно 
традиционната реклама е отбелязала растеж през август 2011 г. Тогава тя е нараснала 
с 1.3%, но след това е регистрирала срив от общо 5.4%, считано към февруари 2013 г. 
Експертите на eMarketer прогнозират, че инвестициите в дигиталния маркетинг ще 
запазят възходяща крива и занапред, а това ще стане за сметка на разходите за тради-
ционни рекламни методи. С оглед на това, което се вижда с просто око, няма причина 
да се съмняваме в тезите, предложени от eMarketer. Бъдещето е на рекламата в интер-
нет, а дали сегашните мрежи, които я управляват, ще са част него, зависи само от уме-
нието им да се адаптират към динамиката на постоянно променящата се среда. 
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Abstract: Parental Alienation Syndrome is a new concept in social work in Bulgaria and 
most of the practitioners in this field doesn’t have sufficient knowledge and skills to work 
effectively, as shows our study.   In the same time this Syndrome appears very often in 
juridical and social practice in Bulgaria. It has profound negative effect on involved 
children from separating and divorcing families. The need of improving professional 
qualification and practice, linked with need of legal change is discussed. We also offered 
preventive measures for early prevention and adequate professional support for families 
with Parental Alienation Syndrome. 
 
Key words:  Parental Alienation Syndrome, social work, prevention.   

 
 
 
Увод 

 
The Parental Alienation Syndrome /PAS/ или Синдрома на Родителско 

Отчуждаване /СРО/ е открит през 1985 година от американския психиатър  д-р Ричард 
Гарднер. Това  е фамилен отговор на развод, при който детето е отчуждено от единият 
и е свръхнатоварено с неуточнено и/или преувеличено очерняне на другият набелязан 
родител.[1] Гарднер твърди, че това е разстройство настъпило по време на спор за 
родителски права в ситуация на развод. 

 
В СРО родителят, който постепенно отчуждава детото от другия родител, се 

нарича родител-отчуждител, а другият родител срещу койтото се настройват децата се 
нарича родител-мишена.Отчуждителят има подчертано дълбоки чувства и емоции, 
останали от мъчителния за него развод или раздяла.За се справи с тях, той изработва 
стратегия с включване на детето. Едно разрешение е спечелването на родителските 
права над него с цел наказание на другия родител и пълното му изключване от живота 
на детето. 

 
 

                                                            

1 доклад от студентската научна сесия 2012 година 
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Обща характеристика на СРО 
 

Общо три фактора оказват влияние върху създаването на процеса на отчужде-
ние по време на развод. Патологичното/Негативното поведение на  родителя-агресор 
към собственото му дете като отрицателно послание и отмъщение към родителя-ми-
шена оформят причините за възникването и развитието на това, което Ричард Гарднър 
формулира като СРО/PAS / синдром на родителското отчуждаване/ [1]. 

 

1. Родителят-отчуждител е преднамерен в своите действия за отмъщение. 
Той съзнателно  или несъзнателно, разрушава любовта на детето срещу родителят-
мишена. 

2. Родителят-отчуждител измисля страховити истории и разказва обвини-
телни причини на детето срещу родителя-мишена, които то трябва да представи 
пред съда, социалните служби, 

3. Родителят-отчуждител е с по-големи финансови възможности в своята 
кампания на програмиране на детето срещу родителя-мишена, ползва помощ от 
близките –  и роднинския си кръг [2] 

 
Синдрома на Родителско Отчуждаване има десет основни белега по които мо-

же да бъде разпознат. 
1. Даване на детето правото на избор: Родителят-отчуждител предлага на 

детето само да реши дали желае да се срещне с „виновният”/ родителя мишена/. 
2. Обременяване на детската психика с детайли на конфликта: Родителят-от-

чуждител  активно говори на детето за причините на лошите семейните взаимоотно-
шения или  причините за развода като ги представя от своята позиция. 

3. Отказ да се признае мнението на детето: Родителят-отчуждител отказва да 
приеме възможността детето  да има различни собствени виждания между двете ро-
дителски позиции. 

4. Резистиране и отказ: Родителят-отчуждител не допуска родителя-мишена 
до училищните и  извънучилищните дейности на детето.. 

5. Търсене на вина и даване на гласност: Родителят-отчуждител обвинява 
родителя мишена за  финансови проблеми, разделяне на семейството, промени в жи-
вота или присъствието на друг интимен партньор,като прави достояние на проблеми-
те в широкия социален кръг на потърпевшия съпруг. 

6. Възпрепятстване на посещенията:. Родителят-отчуждител създава пречки 
за  посещенията на детето при  родителя-мишена. 

7. Условният избор: Родителят-отчуждител реагира с гневно или наранява  де-
тето си заради прекарано добро време с  родителя-мишена. 

8. Липсата на факти:. Детето не може да изкаже точни причини за недовол-
ството си   към ия родителя-мишена . 

9. Употреба на детето като шпионин. Родителят-отчуждител използва детето 
за получаване на повече информация, която самия родител употребява или изисква от 
детето  за личния живот на  родителя-мишена. 

10. Отправяне на запитвания: Родителят-отчуждител  използва  детето за да 
отправи послания и запитвания към родителя мишен. 
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Ричард Гарднър посочва три основни степени на протичане на Синдрома на 
Родителското Отчуждение изразени в промяна на поведението на детето и отноше-
нието му към родителя-мишена. 

Лека степен: Отчуждаването е повърхностно, детето лесно се съгласяваа за по-
сещения като периодично е критично и грубо към родителя-мишена. 

Средна степен: Отчуждаването е дълбоко, детето в поведението си е по-разру-
шително, по безскрупулно към родителя-мишена, кампанията на очерняне е постоян-
на от страна на родителя-отчуждител. 

Тежка степен: Посещенията са невъзможно трудни, насилствени, свързани са 
с физическо увреждане към вече намразения родител-мишена. Враждебността на 
детето достига до параноидно ниво.[2] 

 
Отражение на СРО върху детето. 
 

При наличие на Синдром на Родителско Отчуждаване детето се индетифицира 
с характерно поведение:  Изразяване на страх: Детето изпитва страх ои изразява дис-
танция от родителя-мишена, отказва разходки и предложена храна. 

Изразяване на емоционалната дистанция с отчуждения родител: Детето от-
казва  да приеме в съзнанието си родителят-мишена като не допуска физическото при-
съствие на другият родител, както и не допуска мисли до съзнанието си. 

Детето поставя на пиедестал обичта към отчуждителя: Детето е силно вма-
ниячено в образа на родителя-отчуждител. Образа на родителтя-отчуждител, покро-
вител е героизиран. [3]  

Заради собствената си сигурност децата жертва на СРО/PAS се индетифицират 
с родителят-отчуждител който е в ролята на агресор, като по този начин детето 
изразява присъщата надежда на жертвата, че родителя-агресор ще прояви снизхож-де-
ние ако детето е послушно и безприкословно следва мнението му и инструкциите му 
спрямо очерненият родител-мишена за да си подсигури собствената сигурност и да не 
стане обект на насилие.[5] 

 
СРО през погледа на една истинска човешка история. 
 

Ани е майка на две деца с дългогодешен семеен живот. След неприкъснати 
неразбирателства тя решава да сложи край на брака си. Желанието и за взаимно спо-
разумение и договаряне със съпруга не дават резултат. Налага се да подаде молба „по 
исков път” през октомври 2011 г. за да се разведе. Съпругът и е озлобен от  постъпка-
та й. Гони  Ани от семейното жилище, взима децата, забранява й да се вижда с тях. 
Майката е отчаяна! Докато чака съда да назначи първото дело по развода тя обикаля 
институциите в Бургас за да търси съдействие.  

Ани се обажда в Отдел за закрила на детето и разказва своята история, като 
търси съдействие и закрила. От отдела препоръчват подаване на заявление за психо-
логическа подкрепа и ако преценят, че има някакъв проблем ще работят с детето чрез 
психолог. Как и с какво не и се обяснява. Липсва физическо насилие! Отношенията на 
отчуждение между родители и деца не е предмет на тяхната работа и те не могат да 
вземат отношение. 

През цялото време Ани очаква назначаване на дата за делото си с месеци. През 
това време е заплашвана от съпруга си да се откаже от намеренията си за развод тъй 
като никога повече няма да види децата си. Децата й отказват срещи и с родителите  
на майката. Ани търси независими контакти с децата си по интернет мрежата и по 
телефоните. Децата отказват да разговарят с майка си. 
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За да се разведе без съгласието на съпруга си Ани е поставена и пред униже-
нията на закона. Едностранното желание за развод е обвързано с дело по исков път и 
търсене на вина. 

Развод не се допуска, ако разстройството на брака се дължи само на виновното 
поведение на ищеца, а другият съпруг настоява да се запази бракът, освен ако важни 
обстоятелства налагат да се допусне разводът.[8] 

Търси вина и родителят-агресор. Вината според Гарднер е петият белег на 
СРО/PAS -.Търсене на вина и даване на гласност” Програмиращият родител не може 
по нормален начин да преработи мъката си от раздялата, гнева и разочарованието си. 
Затова той включва детето като начин на въздействие и наказание”[2]  

Раздялата на родителите е техен собствен избор, които трябва да се уважи. За 
това самата раздяла не може да се разглежда, като обект на обвинение и вина. 

Ани най после дочаква назначаването на своето бракоразводно дело, 22.02.2012 г.  
почти след четири месеца, през които не успява да види децата си нито веднъж! 

След направено проучване на над 50 бракоразводни дела на граждански коле-
гии от различни градове  на територията на страна установих че Постановяването на 
родителските права става на основание чл. 106 ал 1, ал 2 СК.[8] В ал. 2 съдът търси 
интересите на детето и определя виновността на родителят на които не могат да бъдат 
предоставени родителските права.  

Интересите на детето се осъществяват в разговор в „спокойна” среда задължи-
телно в присъствието на „родителя-агресор”. По този лицеприятен и угоден начин де-
тето разказва колко е щастливо и доволно в съжителството само на властния родител, 
като по този начин доказва първият белег от класификацията на СРО/ PAS според 
Гарднер или „1.Даване на детето правото на избор: според което под натиска на си-
лата родителят-агресор предлага на детето само да реши дали желае да се срещне с 
„виновния”/ родителят мишена/.(2) А чл. 106 ал 1, ал 2 СК [8]. Съдът търси интере-
сите на детето, които са съпоставими с тези на родителят-агресор.  

На 22.02.2012 г. – героинята на моят разказ Ани загуби своите родителски пра-
ва в неравностойна битка със съпруга си и институциите. Децата й се обаждат само за 
да й кажат, че е недостойна майка. Ани продължава да се бори и да вярва, че всички 
ние ще променим мнението си и отношението си към родителите жертва на СРО! А 
колко са родителите като Ани по света! 

 
Изводи: 
 

Tемата която поставям на вашето внимание стои отворена и предизвиква раз-
мисли. Въпроси на които сякаш не сме готови да дадем отговори защото не знаем! 

Установи се липса на синхрон и взаимодействие между всички служби които 
работят срещу насилието и защитават жертвите на насилие. 

Липсват компетентни и мотивирани специалисти в областта на социалните 
дейности и консултиране 

 
Препоръки: 
 
Необходима е промяна на съществуващата законодателна и социална система 

Ревизия на действащите закони / отпадане на търсенето на вина в СК/. Отпадане  на 
едноличното отдаване на родителските права само на единия родител и въвеждането 
на споделени родителски права между двамата разведени родители. 
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Необходимо е създаването на адекватни закони удостоверяващи наличието на 
СРО/PAS и носенето на наказателна отговорност за родителите, които причиняват 
психическо и емоционално насилие. 

Необходимо е да се повиши информираността на съдии и социални работници. 
Необходимо е подготовка на кадри социални работници-семейни консултанти 

магистри. 
Необходимо е включване на СРО в изпитните въпросници на студентите от 

СДК.  
Ще продължавам да работя върху темата за родителското отчуждение и наси-

лието в семействата. 
Синдрома на Родителското Отчуждаване е синдром на ампутираната детска 

душа, а за ампутирания дух няма протези. PAS/СРО е предизвикателство което над-
хвърля границите на социалната работа. Това е провокация за нови изследвания, обра-
зователни семинари, даване на гласност и превенция. 
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Резюме: Докладът ще представи историческото развитие на световната инвести-
ционна система, обяснявайки появата на световна мрежа от двустранни инвести-
ционни споразумения, които представляват днешния световен инвестиционен ре-
жим. Ще бъде представена Вашингтонската Конвенция, като инструмент за балан-
сиране на интересите на държави и чуждестранни инвеститори. След този анализ, 
основните проблеми с международния инвестиционен арбитраж и двустранните 
споразумения ще бъдат дискутирани в дълбочина. За финал, ще се предложат про-
мени в сегашната система, като аргументирано ще се обясни защо тези промени ще 
доведат до по добро функциониране на системата.  
 
 

What is international arbitration? 
Arbitration is an alternative dispute resolution mechanism used in place of litigation 

with the hope to resolve the dispute without the cost and time in court. It takes place only if 
the parties of a contract agree to submit any future disputes to arbitration. If a dispute 
emerges, the parties choose a third party to deal with it. The third party is a trusted person, 
an arbitrator, or a tribunal of several arbitrators. The parties can choose between ad hoc 
arbitration, where they will deal with the organization, or institutional arbitration, where a 
recognized institution will organize the arbitration according to its rules (for example ICC 
arbitration in Paris, subject to the ICC Rules). The proceedings take place at a neutral venue. 
The tribunal hears the facts and the arguments and makes a decision. There is a high 
confidentiality standard, which binds all parties of the dispute. The decision is final and 
binding on the parties and it is binding, because the parties have chosen so, not because of 
the coercive power of a state. The party which has won the dispute can take the award in 
court and enforce it. The award can be enforced not only in the court of the country where it 
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has been made, but internationally under the provision of such treaties as the New York 
Convention 1958. The award is not subject of appeal. It can be annulled by a court only in 
exceptional circumstances such as problems with the process of the proceedings, for 
example, if the tribunal was not properly constituted according to the rules of the institution, 
or if it was corrupted.  

 
 

What is the legal background of the international investment regime? 
The international investment regime is developed on the ground of international 

investment agreements. The first such agreement was a bilateral investment treaty signed 
between Germany and Pakistan in 1959. Since then, there are 3000 international investment 
agreements concluded worldwide. Some of them, such as the North American Free Trade 
Agreement (NAFTA), are multilateral and include more than two states. Most of these 
international agreements, however, are bilateral investment treaties which form a global 
network for investment1.  

It is interesting to follow the historical line of development of the international 
investment system. Not long ago, international investment agreements were not developed 
as a global regime for investment. When a host state expropriated a foreign investment’s 
property, the relevant rule of customary international law was the so called ‘Hull Rule”2. 
This rule required “prompt, adequate and effective” compensation for expropriation. The 
“Hull Rule” is based on a statement made by the USA Secretary of the State, Cordell Hull, 
to the Mexixan Minister of Foreign Affairs, in relation to Mexican confiscation of oil 
properties from the hands of US investors between 1915 and 1940. The compensation 
standard outlined by the US Secretary was as follows3:  

“that, under every rule of law and equity, no government is entitled to expropriate 
private property, for whatever purpose, without provision for prompt, adequate and effective 
payment therefore.” 

In the years that followed WWII, developing countries and free ex-colonies started to 
question the “Hull Rule”, demanding that it is up to states to decide the standard of 
compensation for expropriated property4. Nationalizations and direct expropriations 
increased, because of two reasons. First, former colonies attempted to flex their sovereignty, 
sometimes by taking assets from foreigners who had been granted rights by colonial power. 
Second, communist ideologies which grew up in Eastern Europe and the rest of the world 
allowed direct nationalization. Thus, over the years, developing countries raised their voice 
in the United Nations and eventually, the “Hull Rule” ceased to be a rule of customary 
international law. 

As a group, developing countries were strong and succeeded in their attempts to 
change the customary international law. Individually, however, between themselves 
developing countries were competitors for investments, which they needed in order to 
increase the standard of living of their citizens and get access to technology for extracting 
their resourses. Thus, during their efforts to change the customary international law, 
developing states started to enter into bilateral investment treaties with developed states. The 
rationale behind those treaties was that by offering investors protection beyond the law of 

                                                            

1 Shill, M, Stephan, Investment Treaties: Instruments of Bilateralism or Elements of an Evolving 
Multilateral System?, paper for the 4th Global Administrative Law Seminar, Viterbo, June 13-14, 
2008, p 1 
2 Andrew Guzman, Why LDC’s sign treaties that hurt them?, January 1998 
3 Andrew Guzman, Why LDC’s sign treaties that hurt them?, January 1998, p 645 
4 Ibid. 
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the host state, developing countries would attract more investments, while the nationals of 
developed countries would be protected against any risks, both, in the BIT and the national 
law of the host state5. The risks involved are mainly political risks such as; expropriation, 
including confiscation and nationalization; indirect expropriation; currency risk; risk of 
political violence; and risk of breach of contract by the host state6. When concluding a BIT, 
contracting states basically agreed few rules7: First, contracting states will not nationalize 
the property of investors from the other state on their territory; second, each state shall treat 
nationals from the other contracting state as it treats its own nationals; third, each state will 
extend to investors from the other state any benefits that it grants to investors from third 
countries; fourth, each contracting state will guarantee fair and equitable treatment to 
investors from the other state; fifth, in case of a dispute the parties will follow a specified 
procedure for dispute resolution, most often international arbitration. Thus, eventually, 
developing states changed the customary international law and removed the “Hull Rule”, in 
an attempt to find a lower standard of compensation, but at the same time they entered into 
agreements which provided much higher standard of compensation on many more grounds 
(not only nationalization), such as breach of contract, discrimination and so on. 

 
International Investment Arbitration 
International investment agreements, outline a method for dispute settlement in case 

a dispute emerges between a state and a foreign investor from another state party to the IIA. 
The most common dispute settlement practice is investor-state arbitration. Investor-state 
arbitration was invented in order to replace settlement of disputes by litigation in the host 
state’s domestic courts and diplomatic protection. Diplomatic protection is discretionary and 
political, while litigation of investment disputes in the host state’s own courts was regarded by 
investors as unsatisfactory8. Thus, the world needed independent and impartial tribunals, which 
would apply the domestic law of the host state as well as international law and standards of 
foreign investment in the correct balance and came up with investment arbitration. 

 Investment arbitration can be ad hoc or institutional. Ad hoc arbitration is often 
conducted under the United Nations Commission on International Trade Law Arbitration 
Rules (UNCITRAL)9. Usually, however, international investment agreements provide for 
institutional arbitration under the auspices of one of the following10: The International 
Centre for the Settlement of investment Disputes (ICSID); the International Chamber of 
Commerce (ICC); the Permanent Court of Arbitration (PCA); or the Stockholm Chamber of 
Commerce (SCC). Among all these tribunals, ICSID seems to be dominant. There have 
been 320 Investor-State Arbitrations to the end of 2009, almost seventy percent of which 
were filed with ICSID11. Thus ICSID arbitration will be the focus of this paper. 

                                                            

5 Ros Van Os and Roeline Knottereus, Dutch Bilateral Investment Treaties; A gateway to treaty 
shopping for investment protection of multinational companies, published by SOMO, October 2011, p 7 
6 Katherine, E. Lyons, Piercing the Corporate Veil in the International Arena, Syracuse J.Int’l.L & 
Commerce, 2006, p.3 
7 M Skinner, CA Miles and S Luttrell, Access and Advantage in Investor-State Arbitration: The law 
and practice of treaty shopping, 2010, 3 JWELB 260, p 4 
8 Schreuer, Christopher, The Relevance of Public International Law in International Commercial 
Arbitration: Investment Disputes, available at http://www.univie.ac.at/intlaw/pdf/csunpublpaper_1.pdf 
9M Skinner, CA Miles and S Luttrell, Access and Advantage in Investor-State Arbitration: The law 
and practice of treaty shopping, 2010, 3 JWELB 260, p 6 
10 Ros Van Os and Roeline Knottereus, Dutch Bilateral Investment Treaties; A gateway to treaty 
shopping for investment protection of multinational companies, published by SOMO, October 2011, p 8 
11 United Nations Conference on Trade and development, Latest developments in Investor-State 
dispute settlement, Jeneva 2009 (http://unctad.org/en/docs/webdiaeia20096_en.pdf) 
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ICSID Arbitration 
The International Centre for the Settlement of Investment Disputes is established by 

the Convention for the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of 
other States 1965, known as the Washington Convention. The ICSID institution is under the 
auspices of the World Bank. The purpose of the ICSID centre is “to provide facilities for 
international conciliation and arbitration of investment disputes”12, thus allowing investors 
to move away from the national courts of the host state and pursue an independent 
international body for settlement of foreign investment disputes. Only nationals of states 
parties of the Washington Convention can rely on ICSID arbitration and only against other 
state parties to the convention: Article 25 of the Washington Convention. Currently, there 
are 158 state signatories of the convention. Of these, 148 states have ratified it13.  

An investor can invoke ICSID arbitration by using the arbitration clause of a BIT. 
For example, Bulgaria and the Czech Republic have a BIT. Article 9 of the BIT provides for 
ICSID arbitration. Thus, if a Czech investor wants to take Bulgaria to ICSID arbitration, it 
can do so by using Article 9 of the Bulgarian-Czech Republic BIT, without pointing an 
arbitration clause in the concession contract. 

 
Main problems 
 

1. Confidentiality 
As already explained, arbitration proceedings are strictly confidential. No 

information can be provided to the public, unless both parties agree to it. The reason behind 
this approach is that arbitration is a matter of contract between two parties. The business of 
these parties is not something for the public and any information about the deal might be 
used against them.  

This principle is not confined to commercial arbitration. Investor-state arbitration is 
also confidential. For example, the confidentiality of arbitral proceedings before the 
International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) is protected by 
article 48(5) of the ICSID convention and the ICSID Rules. Article 48(5) states that the 
centre “shall not publish the award without the consent of the parties”.  

It is clear that commercial arbitration should be confidential, because, as already 
explained companies have dealings which should not be known to their competitors. So far 
so good, but states are not companies. States are organizations of people with common 
history, culture, language and so on. This organization, especially democratic states, is based 
on freedom to vote. When a government is elected, it maintains its power by being 
accountable to the people, which means full transparency to the public, especially for 
investments and concessions of natural resources costing billions of dollars. Of course, the 
ideology behind corporate organizations is quite different. Corporations are created to 
generate profit and compete with one another. Effective competition sometimes requires 
confidentiality. But when states are involved, it means that the people of a country enter into 
an agreement with this corporation and therefore, they are a party of the contract. As a 
contractual party, people should be allowed to know everything about the investment. The 
reality, however, is different. Many foreign investment contracts are confidential and 
unknown for the public. For example, in Bulgaria, the agreements between the state and the 
foreign investors, which deal with electrical supply in the country, are confidential. One of 

                                                            

12 Report of the Executive Directors of the Washington Convention, p 41 
13http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pag
eName=MemberStates_Home 
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these investors is CEZ, a Czech company. After a series of riots, caused by the high 
electricity bills, the people of Bulgaria requested the government to open the contracts and 
make them public. Now, EVN and CEZ are threatening with investment arbitration, which 
again will be confidential, and those agreements shall not be shown to the public. 

Recent years have seen a trend towards increasing transparency in investor-state 
arbitration. There was an amendment for the ICSID arbitration rules in 2006, which now 
allow participation of non-disputing parties as amicus curiae (someone who is not a party to 
a case, but bears information or shares a legal opinion). There are even arbitral decisions 
which point towards transparency, for example the case of AMCO Asia Corp. v Indonesia, 
where AMCO gave information to the press about the development of the case, and the 
tribunal refused to enjoin AMCO from providing this information. Decisions pointing to 
transparency, however, are heavily criticized and the presumption towards confidentiality 
towards documents and other important information still exists. Thus, in issues like the one 
with Bulgaria and CEZ, the important documents shall still be kept in secret from the public 
and everything will stay in the dark. This, in my opinion goes against all democratic principles. 

 
2. Expansionary Trends 
 
2.1. Extension of jurisdiction 
Expansion of jurisdiction by arbitral tribunals goes on with the well known practice 

of treaty shopping. Treaty shopping is a practice where an investor registers a company in a 
particular country, with the sole purpose of using the BIT of that country with the state 
target of the investment. For example, Bulgaria and the Netherlands have a bilateral 
investment treaty (BIT) which provides good protection for investors from the Netherlands, 
because it includes an article providing for ICSID arbitration in case of a dispute. Bulgaria 
and Canada, however, do not have such a BIT. A Canadian investor, thinking to invest in 
Bulgaria, would structure its investment through an entity in the Netherlands, in order to 
acquire the protection provisions of the Bulgaria-Netherlands BIT. The Canadian investor 
can do that in two ways. First, he can establish an entity in the Netherlands and make the 
investment directly from that entity14. The other way is by indirectly controlled investor. For 
example, the investor can invest through an entity in the Cayman Islands and later 
“purchase” more security, by incorporating a Dutch entity into the corporate chain, which 
would own the shares of the entity in the Cayman Islands. It is important, however, that such 
restructurings take place before any disputes, because the investor might not be protected for 
disputes which happened before the restructuring: Mobil Corporation v Venezuela15, 
Phoenix Action Ltd v The Chech Republic16.  

Whatever the type of treaty shopping, the Canadian investor would pretend to be a 
Dutch investor, where in fact it is not Dutch. This is, however, legal and acceptable by 
international investment tribunals. The ICSID convention does not provide a definition of 
“an investor”, thus arbitrators look for a definition in BIT’s. BIT’s provide for a broad 
definition. Usually, the test to be satisfied is one of incorporation and since the Canadian 
investor has incorporated and registered a company in the Netherlands, it is allowed to use 
the Netherlands BIT’s. The Bulgarian-Netherlands BIT, however, was ratified for genuine 
investors of the Netherlands, not for shell companies, which never had anything to do in the 
Netherlands. That is why the two stated concluded a “bilateral treaty”. If, Bulgaria meant to 
                                                            

14 Ros Van Os and Roeline Knottereus, Dutch Bilateral Investment Treaties; A gateway to treaty 
shopping for investment protection of multinational companies, published by SOMO, October 2011, p 9 
15 ICSID Case No ARB/07/27 (Decision on Jurisdiction, 10 June 2010)  
16 ICSID Case No ARB/065 (Award, 15 April 2009) 
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give these benefits to all investors in the world, it would have concluded a multinational 
treaty, and not a bilateral treaty. Arbitrators know that very well, but still try to make it 
possible for the broadest number of investors to use the BIT’s. Thus, in effect, the tribunals 
expand their jurisdiction, well beyond what was intended by the contracting states at the 
time of signing the treaty and expose countries to expensive arbitration for which consent 
was never given. In the aforementioned example, Bulgaria never gave its consent to 
arbitration with Canadian investors, it consented to investors from the Netherlands. As it 
was explained, consent is the corner stone of arbitration, which means that allowing treaty 
shopping goes against the core principle of arbitration.  

The approach of arbitrators in allowing treaty shopping in order to expand their 
jurisdiction caused many abusive practices, such as the practice of national investors to use 
an international forum, such as ICSID, against their own states. Cases like this include 
Tokios Tokeles v Ukraine, where Tokios Tokeles was an entity registered in Lithuania, but 
99% owned by Ukrainians, established with Ukrainian capital from Ukrainian citizens, and 
doing business only in Ukraine with two thirds of its management being done by 
Ukrainians. Nevertheless, an ICSID tribunal allowed Tokios Tokeles to begin international 
arbitration proceedings against Ukraine, under the Lithuania-Ukraine BIT, and made it 
possible for Ukrainians to sue their own country, using an international regime. The same 
thing happened few years ago, when Mr. Michail Chodorkovski, a Russian oligarch, pushed 
Russia into investment arbitration for 100 billion dollars, using two Cyprus companies and 
pretending to be a foreign investor, where infact, the capital for these companies was all 
coming from Russia: Yukos v Russia17. Clearly this goes against all principles of arbitration, 
as well as, the economic purpose behind international investment. Investment treaties are 
intended by the parties to promote foreign investment in order to inject foreign capital into 
the economy of a country. Allowing national investors to sue their own states goes directly 
against the policy behind the whole global investment system. 

There are many other cases which evidence the great problems caused by expansion 
of jurisdiction. One of these is Mobil v Republic of Venezuela, where an US investor used 
the Netherlands to purchase the arbitration clause of the Netherlands-Venezuela BIT. The 
investor acknowledged that it did it with the sole purpose to start this arbitration and the 
tribunal held that treaty shopping is something normal and legal. As a result, Venezuela 
withdrew from the ICSID convention and annulled its treaty with the Netherlands.  

 
2.2. Extension of substantive principles 
This part relates to some arbitral awards which sought to expand the meaning of 

treatment standards. A state should treat a foreign investor in fair and equitable manner. It should 
not discriminate an investor or treat investors from other countries in a better way. These 
treatment standards are usually included in BIT’s or multinational investment agreements. 

The concept of fair and equitable treatment is vague. Some commentators argue that 
it is a minimum standard of treatment in customary international law other commentators 
argue that it is a free standing and autonomous requirement that should be interpreted 
according to the plain meaning of a “fair and equitable treatment”. The fair and equitable 
treatment standard includes many notions such as the notion of legitimate expectations (by 
investors), fair treatment in domestic courts, and so on. The important issue for this paper, is 
the fact that some tribunals attempt to give it as wide meaning as possible and many other 
tribunals follow this idea. For example, in Tecmed v Mexico18, the tribunal provided an 
                                                            

17 PCA Case No. AA 227 (30 Nov. 2009) 
18 CASE No. ARB (AF)/00/2 
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expansive meaning of the notion of legitimate expectations, which is a key element of the 
“fair and equitable treatment” standard. The tribunal stated that:  

“ ...this provision of the Agreement, in light of the good faith principle established by 
international law, requires the Contracting Parties to provide to international  investments 
treatment that does not affect the basic expectations that were taken into account by the 
foreign investor to make the investment. The foreign investor expects the host State to act in 
a consistent manner, free from ambiguity and totally transparently in its relations with the 
foreign investor, so that it may know beforehand any and all rules and regulations that will 
govern its investments, as well as the goals of the relevant policies and administrative 
practices or directives, to be able to plan its investment and comply with such regulations. 
Any and all State actions conforming to such criteria should relate not only to the 
guidelines, directives or requirements issued, or the resolutions approved thereunder, but 
also to the goals underlying such regulations. The foreign investor also expects the host 
State to act consistently, i.e. without arbitrarily revoking any preexisting decisions or 
permits issued by the State that were relied upon by the investor to assume its commitments 
as well as to plan and launch its commercial and business activities. The investor also 
expects the State to use the legal instruments that govern the actions of the investor or the 
investment in conformity with the function usually assigned to such instruments, and not to 
deprive the investor of its investment without the required compensation.” 

Many investment tribunals followed this approach19. Other tribunals, such as the 
tribunal in Saluka v Czech Republic20 took a more realistic approach and did not follow the 
line of expansion: 

“This Tribunal would observe…that while it subscribes to the general thrust of these 
and similar statements, it may be that, if their terms were to be taken too literally, they 
would impose upon host States’ obligations which would be inappropriate and unrealistic.” 

There is no system of precedent in international investment arbitration. Thus, 
expansive notions such as these in Tecmed v Mexico might continue to develop and make 
the burden upon states even heavier. The fear is that expansions like this would make such 
principles “catch all” provisions, which would cost a lot for states. 

Another example of expansiveness can be provided by Most Favorite Nation clauses 
in BIT’s. The most favored nation clause is a provision in IIA’s included with the aim of 
preventing discrimination in international investment21. It refers to the obligation of the host 
state to provide most favored nation treatment to any investor from the other State Party of a 
BIT. In other words, the host state promises that it would treat an investor, not less favorably 
than it would treat investors from third states: Article 5 of the ILC’s Draft Articles on MFN 
Clauses. The MFN clause determines the scope of the right provided to the beneficiary state. 
Thus, the beneficiary of an MFN clause can only demand the application of the more 
favorable treatment accorded to a third state when it falls within the limits of the subject 
matter of the clause22. This is known as ejusdem generis principle. 

In Maffezini v Kingdom of Spain23, Mr. Maffezini, a national of Argentina, initiated 
ICSID arbitration against Spain under the Argentina-Spain BIT. The Kingdom of Spain 
                                                            

19 MTD v. Chile, para 112; Occidental v. Ecuador, para 185; Azurix v.Argentina, para 371; Siemens 
v.Argentina, para 297;GAMI Investments v.Mexico, para 88; Eureko v. Poland, para 235. 
20 UNCITRAL Award (17 March 2006) 
21 Yannik Radi, The application of the Most Favored Nation Clause to the dispute settlement provision 
of Bilateral Investment Treaties: domesticating the “Trojan Horse”, European Journal of International 
Law, 2007, p 1 
22 Ibid, p 1 
23 ICSID Case No. ARB/97/7 
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objected to the jurisdiction of the tribunal on the ground that Claimant failed to comply with 
the requirement of the dispute settlement provision of the BIT which requested that the 
dispute must first go to the national courts of the country. The dispute was not submitted to 
the competent Spanish tribunal and thus Claimant should not start arbitration. The Claimant, 
however, argued that jurisdiction could be based on the MFN provision contained in Article 
IV of the Argentina-Spain BIT. The MFN clause, after guaranteeing fair and equitable 
treatment for investors stated that:  

“In all matters subject to this Agreement, this treatment shall not be less favorable 
than that extended by each Party to the investments made in its territory by investors of a 
third country.” 

The dispute resolution clause of the Chile-Spain BIT contained no condition of 
bringing a claim to the competent domestic tribunal before starting arbitration. Thus, 
Claimant’s argument was that Chilean investors in Spain are treated more favorably than 
Argentinean and demanded the more favorable treatment provided to Chilean investors from 
the Chile-Spain BIT using the MFN provision in the Argentine-Spain BIT. As a result, 
Claimant contended that it could bring ICSID arbitration without prior referral of the dispute 
to Spanish courts. The tribunal approved this and upheld jurisdiction. 

What really happened here is that a provision aimed at non-discrimination was used 
by an Argentinean investor to attract a dispute resolution clause from a different treaty, 
which was negotiated for Chilean investors, not for Argentinean. The dispute resolution 
clause of every BIT is a subject of negotiation and disregarding the negotiation of countries 
in this inappropriate manner goes against all principles of international law. Of course, this 
approach was challenged in other arbitral awards, such as Plama v Bulgaria24, but 
nevertheless the expansive notion remains open, since there is no doctrine of precedent in 
international arbitration. 

 
Impact upon state sovereignty 
There is an interesting Bolivian case which is a good example upon the impact 

caused upon state sovereignty. The case is called Aguas del Tunari v Bolivia25. In this case, 
a consortium of foreign investors approached Bolivia to open negotiations for a concession 
agreement. In 1999 Bolivia signed a forty year concession agreement with Aguas del 
Tunari, a Bolivian company established by foreign investors, for the exclusive provision of 
water services. The largest shareholder, which owned 55% of the company, was an entity 
incorporated in the Cayman Islands, but owned by a US company, called Bechtel.  

Few months after the concession was signed, there was a high rate increase which led 
to violent protests.  Shortly after the protests started, the US Company engaged in corporate 
restructuring of its investment in Bolivia. It changed the nationality of its Cayman Islands 
subsidiary to Luxemburg. It also included three Dutch companies between it and its 
Luxembourgian subsidiary. The Dutch company which wholly owned the Luxemburg 
company was owned by another Dutch company and so on until Bechtel and another Italian 
company are reached as the final owners. 

The protests spread around the country and Bolivia rescinded the concession 
agreement. Aguas del Tunari began ICSID proceedings against Bolivia, alleging breach of 
the Bolivia-Netherlands BIT. Bolivia challenged the jurisdiction of the tribunal on the 
ground that the real controller of Aguas del Tunari was the US Bechtel and the Dutch 

                                                            

24 ICSID Case No. ARB/03/24 
25 ICSID Case No. ARB/02/3 
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companies were mere shells. The tribunal did not accept this objection and upheld its 
jurisdiction, awarding the investor a full compensation for its investment.  

This case is a good evidence of private investors who take their own, even after the 
whole society of a country raises against them. Investors can come in, take a concession and 
even if violent protests start, even if the state never agreed to investment arbitration, they 
can always make their way for profit by a few round-way tactics. 

 
If states are troubled by BIT’s and arbitration, why would they sign them upon 

the first place? 
Why did states sign BIT’s and leave the door open for abuses, placing risks on their 

economy and stability?  
Indeed, it is true that states have left too broad the definitions in their BIT’s which 

contributed to the current situation. However, an article called “Why LDC’s Sign Treaties 
that Hurt Them”, shows that many developing states did not realize all implications of IIA’s, 
especially BIT’s, at the time of signing26. Indeed, when first and second generation BIT’s 
were created, there was a high competition for investments between developing states. Each 
developing state protected its own interests and competed to provide the best terms to 
trading partners from the developed world. However, developing countries truly believed 
that these treaties are “bilateral” treaties. States were interested for investments from a 
particular country and that is why they competed to give the best terms to that country. 
Often, BIT’s were presented by developed states as Model BIT’s on “take it or leave it” 
basis27 and because of the high competition, developing states accepted those terms, without 
realizing that they open the door to investments from the whole world and impacts upon 
their sovereignty. Now states should be very careful when they enact new laws or when they 
take administrative decisions, because if decisions are not taken in a transparent manner, or 
the new laws cause problems to investors, it might all end up with expensive arbitration 
which could cost billions of dollars. 

 
Neo-liberalism and the idea of liberal investment international regime 
Why would arbitrators apply expansive practices and disregard the will of states? 
According to Professor Stornarajah, there is a good explanation for this phenomenon. 

On the basis that the world was globalizing rapidly, the message was driven that the process 
of globalization would be facilitated through market oriented policies of liberalization of 
trade and the flow of foreign investment. The World Bank and The International Monetary 
Fund espoused the tenets of neo-liberalism and pressured developing states into accepting 
the philosophy through changes in their legal framework. However, their attempts to make a 
Multilateral Agreement on investment failed in 1995. Nevertheless, the innate nature of 
arbitration enabled pro-business arbitrators to articulate and shape the law under the existing 
IIA’s in a manner that would further entrench and expand neo-liberal principles in 
international investment law28. There was zealousness for neo-liberalization demonstrated 
within investment arbitration by arbitrators imbued with the spirit of neo-liberalism. The 
situation in investment arbitration also involved commercial arbitrators sitting in judgement 
over disputes involving heavy public law matters with which they had no experience in 

                                                            

26 Ibid 4, p 11 
27 Peter Mushlinski, Corporations and the uses of law: International Investment Arbitration as a 
“multilateral legal order , ISSN: 2079-5971 
28 M.Stornarajah, The retreat of Neo-Liberalism in Investment Treaty Arbitration, p 6, available at 
http://www.biicl.org/files/4369_biiclthe_retreat_of_neoliberalism.pdf, p 3 
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dealing. They decided the disputes according to commercial principles ignoring the public 
law features29. Many awards were decided on the basis of what is good for international 
business and not on the basis of justice. As a result, a schism occurred between those 
arbitrators who showed fidelity to the prevailing doctrines of neo-liberalism and those who 
showed fidelity at their task of neutral decision-makers30. Those arbitrators who attempted 
to be neutral decision-makers attempted to stop the extensive and abusive practices. 
Inevitably the law became controversial and full of opposing arbitral awards.  

 
The result? 
The result is the present chaotic state of investment arbitration, which is no longer 

attractive as an investment dispute resolution mechanism. In 2007 Bolivia withdrew from 
the ICSID mechanism, followed by Ecuador in 2009 and Venezuela in 2012. As a result of 
the Mobil judgment and ten other arbitrations filed under the Netherlands-Venezuela BIT, 
Venezuela also terminated its BIT with the Netherlands31. Even rich countries are starting to 
question investment arbitration. In 2011, Australia said it will not include investor-state 
arbitration in its trade agreements32. The USA started to review a number of its BIT’s and 
change the meanings of some concepts. 

 
Solution 
In my opinion, the ICSID system should be amended in a way that would fix the 

current problems and return the balance between the interests of the public and the interests 
of corporations. 

1. The confidentiality standard should be lowered and investment arbitration should 
become more transparent. 

2. The ICSID convention should be restructured, or a new convention should be 
prepared for signing by states. The new convention should create an independent institution 
established under the auspices of the United Nations. This institution should organize the 
arbitration proceedings and possess a list of arbitrators familiar with public law, in case the 
parties fail to appoint a third arbitrator. 

3. Practices of expansion of jurisdiction and substantive principles should be 
stopped. Treaty shopping, for example, can be stopped if the new convention includes a text 
outlining the meaning of “an investor”, which would stop abusive round-way practices.  

 

If these, or similar, changes are not incorporated into the international investment 
dispute resolution system, the ICSID system might fall apart and the world might go back to 
ideologies of the previous century, where many states attempted to argue that it should be 
the discretion of countries whether to provide compensation for foreign investors. This is a 
real case scenario, especially now, when left wing ideologies are making their return, as a 
result of the impact caused by abusive practices of bankers during the world economic crisis 
of 2008. The world society has been disappointed of the system that fed the greed of very 
few super-rich corporations and banks, and the possibility of returning ideologies of 
expropriation without compensation seems to be high. The last developments with the 
banking system of Cyprus are another evidence of such a threat.   
  
                                                            

29 Ibid, p 4 
30 Ibid. p 4 
31 http://www.iisd.org/itn/2012/04/13/venezuelas-withdrawal-from-icsid-what-it-does-and-does-not-achieve/ 
32 http://www.economist.com/node/21547836 
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В същността на намирането на решение за даден проблем на първо място стои 
неговото разбиране и едва след това подбирането на средствата за разрешаването му. 
Не правят изключение от това правило и екологичните катастрофи. Ще започнем с 
кратка дефиниция на понятието и след това да обясним какво ще разбираме като еко-
логична катастрофа под въздействие на климатичните промени.  

„Под природно бедствие/катастрофа се разбира събитие, дължащо се единстве-
но или предимно на природните сили, които причиняват за едно средно кратко време 
значителни щети на околната среда, човека и икономиката. Между съществените 
катастрофи са включени събития като: земетресения, вулкански изригвания, тропи-
чески циклони, торнада, други бури и феномени на времето, интензивни валежи 
(дъждове, градушки и снеговалежи), екстремални температури (горещини и студове), 
горски и полски пожари, цунами и т.н.” [1] 

Авторката се придържа към мнението, че тези събития са с природен произход, 
но могат да бъдат подсилени и от човешката дейност. Може да допълним, че част от 
тези събития могат да бъдат резултат изцяло на непреднамерени или предумишлени 
действия от страна на хората. Пример за това са част от наводненията, които България 
преживя през последните години. Някои от тях бяха резултат на немарливост – непо-
чистени речни корита, липса на периодичен контрол върху състоянието на язовирните 
стени. Част от пожарите в горски и полски местности на територията на страната ни 
също се дължат на човешки грешки или злоумишлени деяния, подсилени от „благо-
датните“ условия заради дългите периоди без валежи през летните месеци. 

 
В много изследвания бедствието и катастрофата се  използват като синоними. 

Мариновски определя това понятие като „явление, предизвикано от природни сили 
или човешка дейност, отличаващо се с голяма поразяваща сила, която застрашава 
здравето, живота и имуществото на хората или отнема техния живот и причинява 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 364

големи материални щети.” [2]. За целите на нашето изследване също ще използваме 
двете понятия бедствие и катастрофа като взаимозаменяеми.  

Определението, което виждаме в монографичното изследване на д-р Берберова, 
за екологична катастрофа е: „всяко изменение в параметрите на обкръжаващата ни 
среда, което застрашава здравето, живота, имуществото и дейността на човека и влияе 
неблагоприятно върху околната среда.”[3]  

Екологичните катастрофи както в миналото, така и настоящето са реалност, с 
която се сблъскваме. Можем да ги разделим на няколко групи в зависимост от крите-
риите, които ще използваме. Ще обърнем внимание на следните видове екологични 
катастрофи:  

 

• Според водещата причина за екологичната катастрофа: 
‐ Антропогенна екологична катастрофа имаме при директна намеса на човеш-

кия фактор, „следствие са от човешката дейност, която е свързана както с развитието 
на индустриализацията и урбанизацията, така и с погрешни и престъпни стратегии и 
действия в развитието си. Такива екокатастрофи могат да настъпят вследствие на 
химично, биологично, радиоактивно или друг вид замърсяване... в резултат на аварий-
на ситуация или умишлено увреждане на околната среда, например по време на воен-
ни действия или с цел терористична атака.”  

‐ Природна екологична катастрофа имаме при конкретна проява на природен 
феномен, чиято същност е в проявлението на екстремни геофизични явления. Тези 
екологични катастрофи възникват без участието и намесата на човека.  Като такива 
катастрофи най-често се определят земетресения, цунами, наводнения, свлачища, из-
ригвания на вулкани, градушки, прахови бури, силни снеговалежи, падане на големи 
метеорити и т.н. Отделните природни екологични катастрофи са взаимосвързани и си 
взаимодействат, тъй като редица катастрофални процеси и явления, могат или директ-
но да провокират други видове екокатастрофа, или да създадат предпоставки за тях. 

‐  Комбиниран тип са екологичните катастрофи при действието и на двата 
фактора. Според Берберова „комбиниран тип” са екокатастрофи, причинени от при-
родно бедствие и намеса и/или ненавременна и/или неправилна намеса на човека. Към 
този тип авторката смята, че спадат наводнения, пожари, свлачища, лавини и опусти-
няване. Всички те в зависимост от конкретната ситуация могат да попаднат и в трите 
вида екологични катастрофи. 

Това е класификацията, която е широкоприложима до момента. Предлагаме да 
я разширим с един специфичен, опосредстван като произход , вид бедствие: 

- Екологична катастрофа под въздействие на климатичните промени. [4] Обос-
новаваме го с факта, че в този случай екологичната катастрофа е сериозно повлияна 
не директно от намеса или ненамеса на човека, а от фактори, за които човекът допри-
нася чрез своята дейност. Пример за такъв вид екологична катастрофа могат да послу-
жат ураганите и тропическите бури. По принцип те са природна екологична катастро-
фа, но е доказано, че екстремните циклони ще са реалност 10 пъти по-често, т.е по 
една опустошителна буря на всеки две години, в случай че температурата на Земята се 
повиши с 2°С. Аслак Грийнстед открива, че затопляне от 0.4°С кореспондира с удвоя-
ване на честотата на екстремните бури с мащаба на урагана Катрина. [5]  Ураганите 
„Катрина” (2005 г.) и „Санди” (2012 г.) са двете бури, нанесли най-много материални 
щети, в историята на САЩ. Преди това учени откриват, че климатичните промени 
влияят върху силата на бурите, ураганите и тропическите циклони. [6]  

 

• Според обсега биват: 
‐ Глобални – земетресения, изригвания на вулкани, цунами, суши, екстремални 

горещини или студове и т.п. 
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‐ Регионални – наводнения, градушки, прахови бури, ураганни ветрове и т.н. 
‐ Локални – с ограничен териториален обхват, разпространяващ се само над 

сравнително малка площ. Не бива да пренебрегваме факта, че локалните екологични 
катастрофи могат да доведат до глобални промени на околната среда. Например, из-
чезването на някой биологичен вид, обитаващ сравнително малка територия, може да 
окаже съществено влияние върху цялата екосистема. 

 
• Според това, коя част от екосистемите засягат: 
‐ засягащи почвата – засоляване, превръщане на определени региони в пус-

тинни; 
‐ засягащи въздуха – киселинни дъждове, обгазяване и други; 
‐ засягащи биоразнообразието – изчезване на определени биологични видове; 

обезлесяване и други; 
‐ засягащи човешкото здраве – увеличаване на алергиите, на белодробните и на 

инфекциозните заболявания. 
 
• Според мащабите на щетите – при този критерий се отчитат броят на ране-

ните и загиналите от една страна и мащабът на материалните щети – разрушени до-
мове, инфраструктура и т.н., за да се извърши обособяване на катастрофите в различ-
ни групи според стойностите на двата фактора – брой ранени/загинали и щети в млн. 
долари.[7] 

 
След анализа за същността на екологичните катастрофи и особено на екологич-

ните катастрофи под въздействие на климатичните промени, остава открит въпросът 
за предотвратяването и справянето с тях (когато е невъзможно трайно решение на 
проблема, се търсят мерки за редуциране на последиците от катастрофите).  

Първо, никоя държава, колкото и силна да е тя, не е способна да се справи 
самостоятелно с глобалните проблеми и заплахи в областта на екологията. Едновре-
менно с това "никой не е имунизиран към климатичните промени – бедни или богати. 
Това е екзистенциално предизвикателство за цялата човешка раса – за начина ни на 
живот, за плановете за бъдеще".[8] Това поражда необходимостта от международно 
сътрудничеството между колкото се може повече държави. Необходимо е използва-
нето на финансови, технически, административни и организационни мерки за реша-
ването на тези проблеми. Поради това сътрудничеството трябва да се осъществява на 
най-високо политическо ниво и трябва да се постигне обществен консенсус. Общест-
вото трябва да разбере същността на проблемите и необходимостта да се поемат анга-
жименти и на индивидуално ниво. Вероятно е мерките да доведат до оскъпяване на 
стоките, които се произвеждат по екологичен и енергоефективен начин, но цената, 
която обществото ще плати на ранен етап е много по-малка както от цената на послед-
ствията, така и от цената, която ще трябва да се плаща, ако се остави екологичните 
проблеми да се задълбочат. Това доказва и изследването на учени от Международния 
институт за приложни системни анализи в Австрия. Управленските решения, които 
забавят политиките по смекчаването на климатичните промени имат най-голям ефект 
върху разпределението цена-риск, следвани от геофизическата несигурност, социал-
ните фактори, влияещи върху търсенето на енергия и накрая, технологичната несигур-
ност около възможните опции за намаляването на парниковите газове. В изследването 
се извежда зависимост, която показва при каква цена на въглеродните емисии, шансо-
вете за успешна борба с климатичните промени се увеличават. Непредприемането на 
конкретни мерки веднага ще обрече почти със сигурност на неуспех целта да се огра-
ничи покачването на температурата до 2°С в сравнение с прединдустриалните време-
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на. При забавяне на действията по смекчаване на климатичните промени с 10-20 годи-
ни, ще се намали вероятността за успех при запазване на същите разходи, при налич-
ните технологии и дори при намалена консумация на енергия. [9]  

Виждаме, че излишното отлагане и непредприемане на действия по отношение 
на климата на национално и на международно ниво ще се отрази неблагоприятно и ще 
оскъпи процеса. Ще са необходими десетки милиарди долара  за преодоляването на 
екокатастрофи, които се очаква да става все по-честа реалност, ако човечеството не 
успее да овладее климатичните промени.[10]  

Второ, чрез организациите,  многостранните документи и конференциите като 
Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по климатичните проме-
ни (COP UNFCC), Протокола от Киото, Конвенцията на ООН за борба с опустинява-
нето, Международна организация за опазване на биоразнобразието, Глобален еколо-
гичен фонд, Международна организация за опазване на тропическите гори, Междуна-
родна здравна организация и много други се проявяват международният/глобалният 
аспект на екологичните проблемите, а също така и на начините за тяхното 
преодоляване.  

В международен план непрекъснато се търсят нови начини за преодоляването 
на екологичните катастрофи и климатичните промени. През февруари 2012 г., 
например, Програмата на ООН за опазване на околната среда (UNEP) заедно с прави-
телствата на Бангладеш, Канада, Гана, Мексико, Швеция и САЩ стартират Коалиция 
за климата и чистия въздух за намаляването на опасните замърсители с кратък 
„живот” (например, метанът и хидрофлуоровъглеродите), допринасящи за глобалното 
затопляне. Това е първото съвместно международно усилие да се повлияе върху този 
тип замърсители.[11]  

Проблемът е, че не сме сигурни колко време имаме, за да се справим с глобал-
ната заплаха климатични промени преди да се проявят в пълна сила нейните послед-
ствия. “Науката ни казва, че сега затоплянето е по-бързо, отколкото очаквахме преди 
това, Действията ни като международна общност са по-бавни, отколкото се надявахме 
преди това.”[12]  

Според ново изследване на 47 учени и данни от 10 сателита, цитирано в 
изданието “Сайънс”, ледовете на Гренландия и Антарктика се топят три пъти по-
бързо, отколкото преди 20 години. За учените това е резултат и доказателство за гло-
балното затопляне. През 90-те години на миналия век ледът на територията им е ста-
нал със 110 млрд. тона по-малко. В периода 2005 - 2010 г. количеството на разтопени-
те ледове е тройно по-голямо - 379 млрд. тона. Изследването установява, че топенето 
на ледената шапка на Гренландия е по-бързо и по-застрашително от това на Антарк-
тика. Темпото на топене там се е увеличило близо 5 пъти и от 55 млрд. тона на годи-
на, островът вече губи 290 млрд. тона годишно.[13]  

През 2013 година Жан Ленартс и негови колеги доказаха, че топенето на лед-
ници в Канада, които представляват третия най-голям леден масив след Антарктика и 
Гренландия, е необратимо.[14]  

Всяко следващо проучване на повечето климатични експерти се придържа към 
мнението, че климатичните промени са реалност и са причинени от парниковите 
газове в резултат на човешка дейност. Както подчертава европейският комисар 
Хедегаар, през последните три десетилетия всяко следващо е по-топло от предиш-
ното.[15]  

Съществуват реалности, които е трудно да не забележим, а опитите да ги игно-
рираме могат да имат катастрофални последствия. Според доклад, изготвен за Светов-
ната банка през 2012 г., ако не се поемат допълнителни ангажименти и действия за на-
маляване на парниковите газове, през 60-те години на ХХІ век се очаква температура-
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та на Земята да бъде с  4 °С по-висока  в сравнение с прединдустриалните нива. Сред 
предполагаемите последствията от това са: топене на ледовете на Антарктика, 
Гренландия; покачване на нивото на моретата и океаните от половин до един метър; 
безпрецедентни горещи вълни, силни суши и наводнения в различни региони; задъл-
бочаване на проблема с недостига на чиста питейна вода, особено в регионите, които 
ще се сблъскат с увеличаване на периодите на засушаване; влошаване на здравето и 
увеличаване на смъртността както поради екстремните температури, така и поради 
увеличаването на болестите и инфекциите при покачване на температурите; обезлю-
дяване на определени региони. 

 По данни от септември 2012 г. въглеродният диоксид в атмосферата продължа-
ва да се покачва всяка година и вече температурата на Земята се е покачила с 0.8 °С 
спрямо прединдустриалните нива. Това покачване може да изглежда незначително за 
много хора, затова ще дадем няколко примера от доклада на Световната банка. През 
2010 г. Русия е изправена пред екстремно гореща вълна, която взема 55 000 жертви, 
годишният добив на пшеница е с 25% по-малък, изгорената площ е повече от 1 млн. 
хектара  и икономическите загуби са повече от 15 млрд. долара (1% от БВП на Русия). 
През 2012 г. сушата във САЩ засяга около 80% от обработваемите земи и това е най-
тежката суша от 1950 г. насам. 

Наблюденията показват десеткратно увеличение на площите на планетата за-
сегнати от екстремни горещини, от по-силни суши и други неблагоприятни въздей-
ствия дължащи се на климатичните промени.[16]  

Този факт се подчертава и от български изследователи. „Забелязва се тенден-
ция на нарастване на появата на природни бедствия. Това се дължи както на глобал-
ните климатични промени, екологичната нестабилност и неравновесие в околната сре-
да, нарастващата плътност на населението, разрастващата се урбанизация, дефореста-
цията и ескалиращото опустяване, така и на непрекъснатата динамика на Земята като 
планета.”[17] 

Не трябва да пренебрегваме факта, че обезлесяването и опустяването от една 
страна и климатичните промени от друга страна са взаимно свързани. Климатичните 
промени могат да допринесат за задълбочаването на процеса по превръщане на земи в 
пустини, както и да доведат до изчезването на някои храсти и дървесни видове, които 
не могат да се адаптират към промените в климат. Обратната зависимост е, че опусти-
няването и особено обезлесяването (наред със замърсяването с парникови газове) се 
смятат за част от основните причини за глобално затопляне, защото с намаляването на 
дърветата се увеличава количеството въглероден диоксид, който в противен случай би 
бил погълнат от тях. Ерозията на почвите и превръщането на някои местности в 
пустини задълбочава проблема с изхранването на населението поради намаляването 
плодородността и обработваемостта на тези региони. Изтъняване на озоновия слой 
води до повече вредни ултравиолетови лъчи, които достигат до Земята и увеличават 
онкологичните заболявания  сред хората. 

 
Ще представим накратко някои от начините, посредством които може да се 

повлияе върху екологичните заплахи:  
−Обвързване на екологичните цели в контекста на устойчивото развитие и мо-

ниторинг на постигнатите резултати (балансирана интеграция на екологичните, 
икономическите и социалните измерения); 

− Повишаване на ефективността на глобалните институции – системата на 
ООН и подпомагането й чрез засилено сътрудничество между екологичните, иконо-
мическите и социалните институции;  
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− Инвестиране в повишаване на капацитета за справяне с промените на окол-
ната среда – за да се постигнат резултати ще се изисква укрепване на националните 
способности за развитие и прилагане на стратегии за борба с увреждането на околната 
среда; 

−Подпомагане на технологичните иновации и развитие;  
− Укрепване на подходите, стъпващи върху правата на човека и достъп до еко-

логична справедливост чрез признаване и прилагането им в глобални и регионални 
институции; 

− Задълбочаване и разширяване на ангажиментите на участниците – частният 
сектор и гражданското общество трябва да имат достъп до информация и  повишаване 
на ангажираността на всички участници, както и да се стигне до мобилизиране на но-
ви партньорства.  

Конвенционалните отговори на екологичните заплахи на национално и глобал-
но ниво  включват: създаване на правила, закони и институции с активното съдейст-
вие на международни организации създадени да служат за обединители на глобално 
ниво, за  споделяне на опит, за артикулиране на интереси и обединяване около обща 
визия; като източник на експертиза и като способстващи за по-широк социален 
диалог.  

За съжаление, екологичните проблеми рядко се разглеждат интегрирано. Свър-
заността на климатичните промени, водните източници, опустиняването и загубата на 
биоразнообразие, например, се управляват посредством самостоятелни отговори, 
което е неадекватно и вероятно даже контрапродуктивно.[18] 

 Трябва да се наложат редица мерки на международно и национално ниво с цел  
смекчаване на последствията от глобалните предизвикателства. Сред тях са:  

- Мерки по предвиждане, ранно сигнализиране и предотвратяване на катастро-
фи, както и ресурсно осигуряване на стратегиите и реакцията при настъпване на 
неблагоприятно явление – съобразяване с добрите практики в различните държави, за 
да се постигне максимален резултат. При екокатастрофите акцентът трябва да се пос-
тавя върху: 

1. По възможност недопускането им – превенция  
2. Редуциране на щетите – както на материалните загуби, така и за опазване на 

човешкия живот.  
3. Възстановяване – когато се прибягва към тази мярка, значи предишните две 

не са били реализирани по най-добрия начин или катастрофата е била неизбежна. По-
добре е средствата да бъдат инвестирани в първите две дейности, отколкото да се до-
пусне бедствието (когато е предотвратимо) и след това да се отстраняват послед-
ствията. 

‐ Подпомагане чрез финансови средства и техническа помощ на развиващите се 
държави от страна на развитите, защото човечеството не може да си позволи изоста-
ващите държави да внедряват остарели и несъобразени със съвременните екологични 
норми производствени практики и оборудване, което да води до задълбочаване както 
на проблема със замърсяването на  околната среда, така и на проблема с неравенство-
то и бедността. Цената за развиващите се държави само  за адаптиране към климатич-
ните промени се оценява на 70-100 млрд. долара годишно за периода от 2010 до 2050 
г.[19] Ясно е, че те няма да могат сами да поемат това финансово бреме и ще се 
нуждаят от помощта на развитите държави. 

- Информационни кампании, които да повишат екологичното съзнание на хора-
та, както и да се опитат да повлияят върху потребителските навици и за ориентиране 
към консумацията на продукти и услуги, отговаря на екологичните стандарти и нор-
ми; 
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- Финансови санкции за замърсителите, като например по-високо данъчно об-
лагане на неекологичните производства, което ще повиши себестойността на тази 
продукция и може да повлияе върху зависимостта предлагане-търсене при продукти 
от „мръсни производства“; 

- Изготвяне на общи екологични стратегии на международно ниво – най-вече в 
рамките на международни форуми и международни организации – сключване на меж-
дународни договори, които да имат задължителен, а не само пожелателен характер; 

- По-широко използване на възобновяемите енергийни източници – производ-
ството на електроенергия от вятър, слънце или вода трябва да бъде съобразено със 
спецификата на всяка конкретна държава. Крайбрежните държави най-добре е да 
заложат на вятърни турбини. В Дания, например, над 30% от потребяваната електро-
енергия се произвежда по този начин и прогнозите са този процент да расте. Китай, 
Бразилия и Канада са сред държавите, в които се произвежда най-много енергия от 
водноелектрически централи и това не би трябвало да ни изненадва, когато обърнем 
внимание на географските дадености на тези страни. Германия и Испания са сред во-
дещите държави по производство на електроенергия от слънцето. Виждаме, че всяка 
държава се съобразява с географското си положение и се стреми да прилага микс от 
технологии, в които ще бъде най-успешна. Германия, например, си е поставила за цел 
през 2050 г. да произвежда 100% от консумираната енергия чрез възобновяеми енер-
гийни източници. 

- Развитие на технологиите за улавяне на CO2 като начин за намаляване на 
замърсяването на околната среда. 

- Развитие на биотехнологиите за добив на енергия. На 7 април 2013 г. в Индия 
ще  бъде открита първата по рода си инсталация, чрез която ще може да се обезсолява 
морската вода, като се произвеждат натрий, хлор, урея и органичен газ (смес от метан 
и водород) с високи калорични показатели, който е подходящ за производството на 
енергия. След този процес на отделяне на различните вещества от солената морска 
вода, се получава питейна вода. Технологията, при която водата се обработва посред-
ством органичен компонент, е създадена в Индия и тествана в швейцарска лаборато-
рия. Ежедневно от 10 млн. литра  морска вода могат да се получават по: 4 млн. литра 
вода за напояване,  3 млн. литра вода годна за пиене, 40 тона натрий (кристали), 30 тона за 
урея/карбамид и 1 млн. м3 метан (CH4), богат на водород (H2), който е достатъчен за 
производството на 4 460 MWh електроенергия на ден (с мощност 180 MW) и 5 800 MWh 
топлоенергия (с мощност 240 MW). При средно дневно потребление от 10 kWh за 
едно домакинство, инсталацията ще може да покрива битовите нужди от електроенер-
гия на около 450 000 домакинства. Топлинната енергия може да се използва за оран-
жерийно производство на зеленчуци, в топлоемки производства и за топлофикац-
ия/климатизация на жилища и/или индустриални обекти. 

 
До 2030 г. се очаква населението на света да надхвърли 8.3 милиарда души, 

което ще причини 50% покачване на глобалното търсене на храна и енергия и 30% 
покачване в търсенето на чиста вода за пиена – ресурси, за които вече се чувства не-
достиг от около една трета от населението на света. Климатичните промени ще задъл-
бочат тези проблеми още повече и то по непредвидими начини. Решението, което 
проф. Бедингтон предлага е създаването на по-добри водохранилища, по-чисти енер-
гийни източници, подобряване на добива на зърно и селскостопански стоки чрез ген-
на модификация и конвенционално отглеждане на сортове зърнени култури, устойчи-
ви на суша, засоляване на почвата, болести и вредители.[20] За съжаление, послед-
ствията от генната модификация все още не са изяснени и не можем да бъдем сигур-
ни, че негативите не превишават позитивите и че не поставят здравето на хората под 
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въпрос. Не може да пренебрегнем и друга гледна точка, според която налагането на 
ограничения върху консумация на ресурси от хората не е правилният подход. Някои 
учени се придържат към мнението, че всяко следващо поколение случайно открива 
или нарочно изобретява иновация, която позволява на хората да продължат да 
съществуват въпреки ограниченосттта на ресурсите, а природата е съществувала тол-
кова хиляди години, че е способна да се самоадаптира и оцелява въпреки негативните 
въздействия, които може хората да й причинят.[21] 

Не бихме могли да се предоверяваме на тази гледна точка, защото никога не се 
знае кога способността за адаптация, било то на хората или на Земята, ще бъде изчер-
пана. По-вероятно е да не бъдем способни да се справим и/или адаптираме спрямо 
всички негативни въздействия от рода на болести, недостиг на храна и вода, рязко по-
качване или понижаване на температурите и екокатастрофите като наводненията, су-
шите, ураганите, например, които се очаква да се случват все по-често под 
въздействие на климатичните промени. В такива случаи (дори и да бъркаш) по-добре 
е да предприемеш необходимите мерки, отколкото да стане прекалено късно. За 
съжаление, никой не може с абсолютна точност да каже кога точно глобалното 
затопляне ще стане необратим процес. Екологичните проблеми, включително клима-
тичните промени, засягат всички ни – ние сме уязвими и поради това е важно да спаз-
ване две стратегии спрямо неблагоприятните екологични въздействие – първата е 
борба както с генезиса на проблемите, така и с техните последствия, а втората е адап-
тация спрямо тези проблеми, които са неизбежни. 

Перспективата за подобряване на жизнения стандарт на хората зависи от спо-
собността на индивидите, институциите, държавите и глобалната общност да отгово-
ри на екологичната промяна. Иновативни и трансформиращи политики и технологии 
могат да спомогнат на обществото да преодолее текущите бариери пред постигането 
на устойчиво развитие. По-балансиран подход за справяне с екологичните, икономи-
ческите и социалните пречки трябва да помогне за това.[22]  

Може да допълним, че подходът трябва да бъде и комплексен, и съгласуван. 
Комплексен, защото решаването на проблем от една сфера, било тя екологична, ико-
номическа, социална или друга, трябва да отчита влиянието, което ще окаже върху 
другите области. Съгласуван най-вече на международно ниво, за да може усилията на 
една държава да не бъдат напразни, а съобразени с политическите действия на друг-
ите държави, което е предпоставка и единствен начин за разрешаването на глобални 
проблеми, нерешими от която и да е държава самостоятелно. Както се посочва, в до-
кумента на Програмата на ООН по околна среда,  необходим е „полицентричен под-
ход за управление“ на тези проблеми. При този подход е допустимо да има множество 
центрове, овластени да предприемат действия.    

Част от направленията, в които международното сътрудничество трябва да се 
задълбочава с цел предпазване от екологични катастрофи, са: 

‐ Опазване на природните системи с цел поддържане на екологично равновесие 
‐ Създаване на система за международен екологичен контрол, която да осъ-

ществява както мониторинг, така и да налага санкции при увреждане на околната 
среда 

‐ Рационално и ефективно използване на природните ресурси в съгласие с 
принципите на устойчивото развитие – следващите поколения трябва да имат достъп 
до същите ресурси и възможности, които ние имаме, т.е. да не нанасяме непоправими 
и трайни щети на заобикалящата ни природа и да не експлоатираме богатствата й 
безогледно, защото децата и внуците ни ще живеят на тази планета. 

Какви ще са последствията от екологичните катастрофи под въздействие на 
глобалното затопляне – ще има ли климатични войни за храна и вода или други бед-
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ствия ще покаже времето, но за да бъдат по-малко вероятни трагичните последици е 
важно да се вземат мерки на световно ниво и колкото по-рано стане това, толкова по-
добре. Поради климатичните промени може да се очаква, че екологичните катастрофи 
ще се случват по-често и с по-голям интензитет. За това е важно на национално и 
международно ниво да се създават и използват добрите практики за изграждане на 
жилищни постройки, сгради, инфраструктура устойчиви на екологични бедствия; да 
се прилагат законови, административни и наказателни мерки, които да спомагат за 
намаляване на неблагоприятното влияние върху околната среда; да се стимулира при-
лагането на иновативни технологии и добри производствени практики. Необходимо е 
по-добро обвързване на политиките по адаптация и смекчаване, както и учене от чуж-
дия опит, за да не се губи време, което може би нямаме, за прилагане на погрешни 
стратегии. 

Също така трябва да се работи по посока информиране и подготовка на между-
народната общност да разбира същността на проблемите и начините за тяхното 
преодоляване. Не на последно място, да се търси финансовото осигуряване на средст-
ва по преодоляването на екологичните заплахи и смекчаването на климатичните про-
мени, защото похарченото превантивно ще бъде по-малко и ще бъде използвано по-
ефективно, отколкото ако се наложи да се инвестира за преодоляване на настъпилите 
неблагоприятни въздействия.  
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Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз представлява бюд-
жета на всички европейски институции и програми за предварително определен 
период от време. Тя се изготвя от Европейската комисия (ЕК) на базата на политичес-
ките ангажименти, поети от различните държави-членки, и разчетите на ведомствата 
под опеката на ЕС, като приемането ѝ изисква одобрението на Европейския парла-
мент и Съвета на министрите. Сегашният бюджетен период, започнал през 2007г., ще 
продължи до края на 2013 г., след което ще бъде заменен от обсъжданата в момента 
финансова рамка, обхващаща 7 години (2014-2020 г.). 

МФР гарантира такъв бюджет на ЕС, който да е насочен към постигане на 
целта за изваждане на Европа от кризата. По време на криза особено важно е да се 
осигури икономически растеж. МФР ще изиграе своята специфична роля да стиму-
лира инвестициите в областта на производството (за нашата страна – от особено зна-
чение е дребния и среден бизнес) и най-вече стимулирането на човешкия капитал – 
приоритет на науката, образованието и здравеопазването. 

В МФР – 2014- 2020 г. – разходите следва да бъдат мобилизирани в периода на 
растежа, заетостта, конкурентоспособността и конвергенцията в съответствие със 
стратегията „Европа 2020”. 

Дефицитът и дългът – непременно трябва да бъдат поставени върху по- устой-
чива основа, това може да бъде гарантирано единствено от укрепването на финан-
совата дисциплина. 

ЕС като единен организъм може да съществува единствено, ако се спазват уста-
новените правила. 

Това означава стойността на всяко изразходвано евро трябва да бъде внима-
телно разгледана, за да се гарантира повишаване на европейската добавена стойност 
на качеството на разходите по линия на бъдещата МФР. 
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Политиките на ЕС трябва да отговарят на принципите на субсидираност, про-
порционалност и солидарност, както и да осигуряват реална добавена стойност. 

Друг основен момент на финансовата рамка е да осигурява не само подходящо  
равнище на разходите, но и тяхното качество. Повишаването на качеството на разхо-
дите ще позволи едно по-успешно разработване на политиките при пълноценно из-
ползване на възможностите, които те предоставят по отношение на европейската до-
бавена стойност, особено в период на ограничение на националните бюджети. 

Сред елементите за осигуряване на нужното качество на разходите трябва да 
фигурират гъвкавост, положителни стимули, концентриране на средствата върху мер-
ки за стимулиране на растежа, оценяване и преглед, акцент върху резултатите, опрос-
тяване на изпълнението, адекватна техническа помощ, прилагане на състезателния 
принцип при подбора на проектите и подходящо използване на финансовите инстру-
менти. Качеството на разходите подлежи на подробна оценка и в съответствие с го-
дишния доклад за оценка на финансите на съюза. 

Новата МФР ще обхваща седемте години между 2014 и 2020 г. и ще бъде изгот-
вена на Европейски съюз, включващ 28 държави членки, при работна хипотеза, че 
Хърватия ще се присъедини към ЕС през 2013 г. Разходите ще бъдат групирани в 
шест функции, така че да отразяват политическите приоритети и да осигурят необхо-
димата гъвкавост в интерес на ефективното разпределение на ресурсите. 

Многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. ще има следната 
структура:  

 Подфункция 1 а „Конкурентоспособност за растеж и работни места”, 
която ще включва Механизма за свързване на Европа; 

 Подфункция 1б „Икономическо, социално и териториално сближаване”; 
 Функция 2 „ Устойчив растеж: природни ресурси”, която ще включва под-

таван за разходите, свързани с парите, и директните плащания; 
 Функция 3 „Сигурност и гражданство”; 
 Функция 4 „Глобална Европа”; 
 Функция 5 „Администрация”, която ще включва подтаван за администра-

тивните разходи; 
 Функция 6 „Компенсации”. 

Европейският съвет постига политическо съгласие максималната обща стой-
ност на разходите за ЕС с 28 държави членки за периода 2014 – 2020 г. ще бъде 
959 988 млн. Евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения, които 
представляват 1,00 % от БНД на ЕС, и 908 400 млн. евро под формата на бюджетни 
кредити за плащания, които представляват 0,95 % от БНД на ЕС. Съветът приема 
регламента на МФР след одобрение от Европейския парламент. 

Като се имат в предвид финансовите нужди, свързани с развитието на инвести-
циите в Европа и целта да се постигне максимален лостов ефект от действията подпо-
магани от бюджета на ЕС в изпълнението на МФР 2014 – 2020 г. ще се използват по- 
широко финансови инструменти в т.ч. облигации за проекти. Финансовите инстру-
менти могат да бъдат прилагани само ако отговарят на строгите условия заложени в 
новия финансов регламент. 

 ЕС носи отговорност за гарантиране на целесъобразното разходване на 
средствата чрез обвързаност с определени условия, строги проверки и ефективно из-
мерване на резултатите. Ще бъдат положени специални усилия както в законодател-
ството така и при неговото изпълнение, за да се осигури цялостно съобразяване с 
принципите на субсидиарност и пропорционалност, отчитане на особеностите на 
програмите с малък мащаб в „монорегионалните държави членки” при определянето 
на облекчени правила. 
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подфункция 1а „ Конкурентноспособност за растеж и работни места” 
Програмите по тази функция имат голям потенциал да допринесат за изпълне-

нието на стратегията „Европа 2020” за насърчаване на научноизследователската дей-
ност, иновациите и технологичното развитие; специфичното действие в полза на 
конкурентноспособността на предприятията; инвестициите в образованието и в чо-
вешките умения и развиването на социалната програма. Размерът на поетите задълже-
ния по тази подфункция няма да надвишава 125 614 млн. евро.  

Взаимосвързаните транспортни, енергийни и цифрови мрежи са важен елемент 
от завършването на единния европейски пазар.  

Финансовия пакет за изпълнение на Механизма за свързване на Европа за 
периода 2014г. -2020 г. ще бъде 29 299 млн. евро.  

 
подфункция 1 б „Икономическо, социално и териториално сближаване” 
Политиката на сближаване е основно средство за генериране на инвестициите, 

растежа и работните места на равнище ЕС, както и за структурни реформи на 
национално равнище. На тази политика се дължи важен дял от публичните 
инвестиции в ЕС и тя допринася за задълбочаването на вътрешния пазар и по този на-
чин играе важна роля за засилване на икономическия растеж, заетостта и конкурент-
носпособността. Политиката на сближаване е основният инструмент за намаляване на 
различията между европейските региони и следователно тя трябва да се насочи към 
по-слабо развитите региони и държави членки. 

Равнището на поетите задължения за подфункция 1б няма да надвишават 
325 149 млн. евро.  

 
функция 2 „Устойчив растеж: природни ресурси” 
Бюджетните кредити за поети задължения по тази функция, която обхваща 

селското стопанство, развитието на селските райони, рибарството и единен финансов 
инструмент за действията в областта на околната среда и климата няма да надхвърлят 
373 179 млн. евро, от които 277 851 млн. евро ще бъдат отпуснати за разходи свързани 
с пазара и директни плащания.  В тази функция общата селскостопанска политика за 
периода 2014 – 2020 г. продължава да се основава на двустълбова структура: 

Чрез първи стълб ще се предоставя пряко подпомагане на селскостопанските 
производители и ще се финансират пазарните мерки. 

 Чрез втори стълб на ОСП ще се предоставят конкретни обществени блага, 
свързани с околната среда, ще се подобри конкурентноспособността на селскостопан-
ския и горския сектор, ще се насърчават диверсификацията на икономическите дей-
ности и качеството на живот в селските райони., включително регионите със специ-
фични проблеми. Мерките по този стълб ще се финансират страните членки, което ще 
спомогне за изпълнението на основните цели и ще засили лостовия ефект на полити-
ката за развитие на селските райони. 

 
Функция 3 „Сигурност и гражданство”  
Действията по тази функция представляват своеобразен набор от програми, 

насочени към сигурността и гражданите, за които сътрудничеството на равнище ЕС 
представлява добавена стойност. Те включват по специално действие във връзка с 
убежището, миграцията и инициативи в областта на външните граници и вътрешната 
сигурност, както и мерки в областта на правосъдието. Действията в рамките на тази 
функция подкрепят също и усилията за насърчаване на участието на гражданите в ЕС, 
включително чрез културата, езиковото разнообразие и творческия сектор. Обхващат 
се мерки за укрепване на общественото здравеопазване и защитата на потребителите. 

Размерът на поетите задължения по тази функция няма да надвишава 15 686 млн. евро. 
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Функция 4 „Глобална Европа” 
Външните политики са основна област на действие на ЕС, която беше засилена 

с новата институционална рамка на Договора от Лисабон. МФР трябва да осигурява 
основа за решимостта на ЕС да развива ролята си на активен фактор на международ-
ната сцена, който има регионални и глобални интереси, но и отговорности. Чрез 
финансовите си инструменти МФР ще се засили сътрудничеството на ЕС с партньо-
рите, ще се популяризират ценностите на ЕС извън него. Доколкото е възможно 
помощта на партньорите ще бъде адаптирана по отношение на правата на човека, 
демокрацията, принципите на правовата държава и доброто управление. Размерът на 
поетите задължения по тази функция няма да надвишава 58 704 млн. евро. 

  
Функция 5 „Администрация” 
Необходимостта от консулидиране на публичните финанси в краткосрочен, 

средносрочен и дългосрочен план изисква специални усилия от всички публични 
администрации и техните служители за подобряване на ефективността и ефективност-
та й за приспособяване към променливата икономическа обстановка. 

Институциите на ЕС трябва да запазят и способността си да привличат и задър-
жат високо професионална и балансирана в географско отношение администрация на 
ЕС. Размерът на задълженията е 61 629 млн. евро. 

 
Хоризонтални въпроси – инструмент извън МФР и гъвкавост 
По правило МФР ще включва всички позиции, за които е предвидено финанси-

ране от ЕС, за да осигури прозрачност и необходимата бюджетна дисциплина. Поради 
специфичния си характер обаче инструментът за осигуряване на гъвкавост, фондът 
„Солидарност”, Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, резервът 
на спешна помощ и Европейския фонд  за развитие ще бъдат извън МФР. 

Съюзът трябва да има капацитет да реагира при извънредни обстоятелства, 
били те вътрешни или външни. Същевременно необходимостта от гъвкавост трябва да 
се прецени спрямо принципа за бюджетна дисциплина и прозрачност на разходите на 
ЕС, включително и договорените равнище на разходите. Поради тази причина в МФР 
е включен следният инструмент за осигуряване на тази гъвкавост: във функция 2 се 
създава нов резерв за кризи в селскостопанския сектор с цел предоставяне на подкре-
па при големи кризи, които засягат селскостопанското производство или дистрибу-
цията на селскостопански продукти. 

Фонд „Солидарност” на ЕС, чиято цел е да предоставя финансова помощ в 
случай на големи бедствия, ще продължи да се финансира извън МФР с максимална 
годишна сума от 500 млн. евро. 

Инструментът за осигуряване на гъвкавост, чиято цел е да финансира ясно оп-
ределени непредвидени разходи, ще продължи да се финансира извън МФР с макси-
мална годишна сума от 471 млн. евро. 

Резервът да спешна помощ , чиято цел е да осигури капацитет за бързо реаги-
ране на конкретни непредвидени искания за помощ от трети държави ще продължи да 
се финансира извън МФР с максимална сума 280 млн. евро. 

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията – 150 млн. евро (по 
цени от 2011г.). 

Като крайно средство за реагиране в непредвидени обстоятелства се определя 
марж от 0,03 % от БДН на съюза отделно от таваните, заложени във финансовата 
рамка 2014 – 2020 г. 
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Приходи 
Разпоредбите за собствените ресурси следва да се ръководят от общите цели за 

простота, прозрачност, и справедливост. Общият размер на собствените ресурси, пре-
доставени в бюджета на Съюза за покриване на годишните бюджетни кредити за пла-
щания, не превишава 1,23 % от сумата от БНД на всички държави членки. Общият 
размер на бюджетните кредити за поетите задължения, записани в бюджета на Съюза, 
не превишава 1,29 % от сумата БНД на всички държави членки. Запазва се съгласува-
но съотношение на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетни кредити за 
плащания, за да се гарантира тяхната съвместимост. 

 
Традиционни собствени ресурси 
Системата за събиране на традиционни собствени ресурси ще остане непроме-

нена. От 01 януари 2014, обаче държавите членки съдържат под формата разходи по 
събирането 20 % от събраните от тях суми. 

 
Собствен ресурс на база ДДС 
Това ще засили връзката между политиката на ЕС по отношение на ДДС и 

реалните постъпления от ДДС както и да осигури еднакво третиране на данъкоплат-
ците във всички държави членки. Новият собствен ресурс от ДДС може да замени 
съществуващия собствен ресурс основан да ДДС. 

 
Собствен ресурс на база ДФС 
На 22 януари 2013г е прието решение на съвета да разрешаване на засилено 

сътрудничество в областта на ДФС. 
Методът на прилагане на единна ставка за определяне на приноса на държавите 

членки към съществуващия собствен ресурс на база БНД ще остане непроменен. 
 
Втори раздел:„ Някои измерения за България” 
От приемането на България в ЕС през 2007 г. до август 2012 г. страната ни е 

внесла над 2 033,4 млн. евро в общия европейски бюджет. Данните за петте години и 
половина членство са достатъчно показателни за дела на различните компоненти – 
най-голямата тежест носи вноската на база БНД, България е поемала по-голяма 
тежест от средната за Европа през 2007 и 2008 г., която е била компенсирана през 
следващите две години. Тъй като за момента няма прогнозни данни за размера на 
вноската на България в следващата МФР, е трудно да се предвиди колко точно ще 
струва членството  в ЕС. Може да се предвиди обаче, че сумата няма драстично да се 
различава от сегашната като съотношение към БНД, с оглед на поетите ангажименти 
за намаляване на тежестта на МФР като дял от БНД на ЕС. 

От гледна точка на България би било най-добре да се премахне частта от внос-
ката, която е базирана на ДДС приходите, а да се премине към вноска на база БНД. 
Така ще се избегне възможността страната ни да носи по-голяма от тежест от бюдже-
та, само защото сегашната ни ДДС система има по-голям обхват от тези на европей-
ските ни партньори. 

Относно идеята за нов ДДС ресурс, то логичната позиция на България трябва 
да е силно против подобна мярка. Освен по-горе споменатия аргумент против въвеж-
дането й, трябва да се подхожда изключително внимателно по отношение на всякакви 
опити за уеднаквяване на данъчните системи в страните от ЕС Страната ни е в пози-
ция, в която данъчната политика е един от основните фактори за привличане на ин-
вестиции и икономически ръст. Евентуална хармонизация на данъчната ни система с 
други страни от ЕС би означавало загуба на конкурентното ни предимство на евро-
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пейския пазар. С оглед на това всякакви стъпки за отнемане на независимостта на 
правителството в данъчната политика биха навредили на българския бизнес и затова 
следва да бъдат отхвърлени.  

 
Обща селскостопанска политика 
Общата селскостопанска политика (ОСП) е най-голямото перо в бюджета на 

ЕС с дял от 42,2% от разходите за периода 2007-2013 г. Дългогодишния натиск за 
намаляване на разходите за земеделие намира отражение в новата многогодишна 
финансова рамка, като средствата, отделени за Опазване и управление на природните 
ресурси са намалени до 382,9 млрд. евро, или 37,3% от всички разходи. 

Средствата за земеделие за новия програмен период прогресивно намаляват 
през всяка следваща година. Първият стълб (директните плащания) продължава да 
доминира разходите за ОСП с 281,8 млрд. евро, или 74,5% от всички, а по програмата 
за Развитие на селските райони (Втори стълб) са отделени 89 млрд. евро. 

По отношение на ОСП се разглеждат предложения, свързани с промяна в 
структурата на директните плащания, въвеждането на таван на плащанията и липсата 
на пълно изравняване на директните плащания между отделните държави-членки. 
Предлаганата реформа в ОСП не е в интерес на България и ще задълбочи негативните 
ефекти от субсидиите върху българското селско стопанство. Според анализите напра-
вени от български експерти официалната позиция на България би следвало да бъде  за 
премахване на директните плащания, или в краен случай за изравняването им за всич-
ки държави на еднакво, по-ниско от настоящото средно ниво за ЕС. 

 
Кохезионна политика 
През настоящия програмен период от Структурните и кохезионния фондове за 

България са предвидени 6,673 млрд. евро, разпределени в 7 оперативни програми. 
Заедно с националното съфинансиране сумата достига 8,019 млрд. евро Тъй като 
МФР все още е в процес на оформяне и тези данни са предварителни, е невъзможно 
да се определи и какъв ще е делът на парите за всяка една от оперативните програми. 
Това прави трудно пресмятането на целия ресурс, който ще е на разположение на 
гражданите след добавянето на националното съфинансиране, тъй като то е различно 
в зависимост от оперативната програма.  
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Определение и белези на ДДС 
Данък добавена стойност е данък върху потреблението. Той е многофазен кос-

вен данък, който е включен в цената на продаваната стока или услуга. С данък добаве-
на стойност се облагат всички стоки и услуги на определена територия. Не се облагат 
само освободените доставки, които са посочени в Закона. 

ДДС е право на държавата да получи определено, повтарящо се или еднократно 
парично плащане от данъчно задължените лица, което е установено със закон като 
безвъзмездно, невъзвръщаемо и непрехвърлимо плащане. 

Косвените данъци имат силно изразен фискален характер, тъй като тяхното ос-
новно предназначение е набирането на средства за бюджета. При облагането с косве-
ни данъци се използва пропорционалният начин на облагане, поради което те са 
регресивни по отношение на доходите на данъкоплатците и в този смисъл – антисо-
циални. Косвени данъци са съществували от най-дълбока древност. Косвените данъци 
имат редица предимства по отношение на преките данъци, затова те са предпочитани 
в съвременните данъчни системи (по-лесна поносимост, ритмични постъпления). 

С понятието косвени данъци популярно се наричат данъците върху потребле-
нието, или консумацията, които представляват най-важната съвкупност от данъчни 
форми за акумулиране на приходи в държавния бюджет. С косвени данъци се облагат 
преди всичко производството и реализацията на стоки с широко потребление и услу-
ги. Косвените данъци се включват в цените на стоките и услугите, поради което реал-
ният носител на данъчното бреме е крайният потребител. Извършвайки разходи за 
потребителски стоки и услуги, потребителят плаща тези данъци чрез цената. Затова 
друго наименование на тези данъци е данъци върху разходите, или оборотни данъци. 
Косвените данъци допълват облагането с подоходни данъци и в този смисъл те фор-
мират двойно данъчно облагане на доходите на домакинствата в момента на тяхното 
разходване. 

Първоначално, към момента на въвеждането си, системата е изградена на прин-
ципа на облагане в страната на потребление на стоките и услугите. Вносителят има 
право на данъчен кредит при същите условия, при които се приспада ДДС при вът-
решна доставка. Облагане на внос на услуги, поради тяхната нематериалност е невъз-
можно, затова за тях се определя място на извършване, където услугата се облага. 

 
Принципи на ДДС 
 а) Законоустановеност на данъка – този принцип изисква налагането на данъци 

да става само със закон; 
б) Справедливост на данъка – да бъде съобразен спрямо дохода на данъчно-

задължените лица; 
в) Яснота на данъка – предполага създаването на ясни правила, механизми и 

понятия, той да бъде разбираем; 
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г) Неутралност на данъка – означава данъкът да не коригира в значителна сте-
пен пазарните резултати (печалби, доходи, имущество) на данъчните субекти; данъч-
ните субекти да бъдат поставени пред равни условия. 

 
Функции на ДДС 
а) На първо място в теорията се поставя фискалната функция на данъка, т.е. 

осигуряването на необходимите на фиска на държавата финансови средства – да аку-
мулира в централизирания паричен фонд част от националния доход. Така чрез фис-
калната функция на данъка се формират приходите на държавата, с които тя посреща 
публичните разходи; 

б) Близка до фискалната е разпределителната функция – нейната същност се 
изразява в обстоятелството, че чрез приходите на държавата се осъществява прераз-
пределение на част от доходите на физическите и юридическите лица; един от основ-
ните въпроси на данъчната реформа е доколко данъците трябва да служат на социал-
ната политика; 

в) Икономическа функция – акумулирането и разпределението на приходите на 
държавата, постъпили чрез данъците, се извършва за решаването на чисто икономи-
чески проблеми, свързани с развитието или забавянето на икономическия растеж, 
провеждане на структурни изменения в икономиката; 

г)  Контролната функция е тясно свързана с фискалната и разпределителната 
функция, която изисква организиран контрол за съблюдаването на законите. (Във 
връзка с тази функция бихме отбелязали, че контролът е функция на държавата. 
Самите данъци са обект на контрола. По-издържано е да се говори за контрол чрез да-
нъка, но осъществяван от държавните органи.); 

д)  Регулативна функция – чрез повишаване или намаляване на данъците може 
да се ограничава или стимулира потреблението на населението. 

 
Възникване на ДДС в България 
Данъкът върху добавената стойност се въвежда в България през 1994 г. със 

ставка в размер на 18 %. През 1996 г. ставката се променя в размер на 22 %. След три 
години (през 1999 г.) данъкът отново се променя на 20 %. Нормативните актове, които 
регламентират облагането с ДДС, са Законът за данък върху добавената стойност и 
Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. 

 
Възникване на ДДС по света 
Първата държава в света, която въвежда ДДС е Франция. Наименованието му е 

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Първите стъпки във въвеждането на този данък са 
направени малко след Втората световна война – през 1948 г. В началото се облага 
само индустриалния сектор. Постепенно се разширява кръгът на облаганите дейности. 
През 1968 г. са обхванати всички сектори. Тогава се въвежда основна ставка 16,66 %, 
която само след няколко месеца е увеличена на 19 %. Още в началото се използват и 
диференцирани ставки – намалени (1968 г. – 6 %) и увеличени (1968 г. – 20 %). От 
1968 г. досега ставките по ДДС във Франция са променяни 18 пъти. Последната про-
мяна е от 1 април 2000 г. Тогава данъкът е намален от 20,6 % на 19,6 %. Тази стойност 
е в сила и сега. Използват се и две диференцирани ставки: 2,1 % и 5,5 %. Намалената 
ставка се прилага за храните, селскостопанските продукти, книги, медикаменти, 
наеми на жилища, вода, транспорт на пътници, абонаментно обслужване, ремонт на 
жилища. За останалите дейности се прилага 19,6 %. 

ДДС заема много важно място във френската данъчна система. Осигурява 46,5 
процента от брутните приходи. При определяне на полето за приложение на ДДС, 
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сделките се разграничават на: облагаеми, освободени и облагаеми по избор. Извън по-
лето на ДДС остават сделките, извършени от държавните органи, когато същите не 
конкурират други предприятия. Облагаеми са доставките на стоки, извършването на 
услуги, покупката на стоки от ЕС, които се извършват срещу заплащане от задължено 
лице или действащо като такова. Освен облагаеми съществуват и освободени сделки. 
Те са два вида – без право на приспадане на данъчен кредит и с право на приспадане 
на данъчен кредит. Във Франция съществува и възможност за освобождаване от да-
нък. Това е допустимо за малки предприятия с приходи до 76 300 евро за доставка на 
стоки и до 27 000 евро за доставка на услуги. 

В Русия ДДС се начислява от януари 1992 г. В момента основната ставка е 18 %, а 
намалената – 10 %. В началото на 2005 г. се появяват първите публични сигнали, че 
Русия мисли да премахне данъка върху добавената стойност и да начислява данък 
върху оборота. Идеята е оповестена от Аркадий Дворкович, ръководител на експерт-
ното управление към президентската администрация. Предвижда се данъкът върху 
оборота да бъде 10-15 %. Ако ставката на новия данък е 10 %, няма да има никакво 
увеличение на цени, сочат предварителните прогнози. Тези планове все още не са 
окончателни и са необходими допълнителни изчисления, смятат от своя страна 
експертите. На този етап по-сигурна е друга стъпка в данъчната политика на Русия. 
Обсъжда се драстично намаление на ДДС от 18 процента на 13 %. Според Дворкович, 
намаляване на данъка е необходимо, но все още се преценява колко да бъде новата 
ставка. В изявления на финансовия министър Алексей Кудрин се посочва, че ако ДДС 
стане 13 %, федералният бюджет ще се лиши от 362,1 милиарда рубли, което е 1,6 % 
от БВП.  

В САЩ не се начислява ДДС. Там се използва т.н. “данък върху продажбите”. 
С него се облагат цените в ресторантите, магазините, мотелите. Не се начислява при: 
цените на петрола, при входните билети за националните, държавните и мест-
ни  паркове, националните паметници, пътните такси, таксите за преминаване през 
мостове или тунели, пътните такси, таксите за преминаване през мостове или тунели. 
Цените в мотелските вериги винаги включват данък върху продажбите. Данъкът вър-
ху продажбите е различен във всеки щат. Освен щатски често има и местен данък 
(общински и дори градски), например, местен данък за жилище. Някои области са 
освободени от данък, при други са налагат различни ставки.  

 
Какво не се облага с ДДС? 
С данък добавена стойност не се облагат даренията на пари и освободените 

доставки, които не са посочени в закона. 
  
Данъчни ставки в Европа 
Данъчните ставки пораждат свръхданъчно бреме. В момента България има най- 

високата данъчна тежест сред всички нови страни членки на Европейския съюз. В мо-
мента в Европа има страни с по-нисък или равен данък от България, като тенденцията 
навсякъде е към намаляване. Високите данъци намаляват стимулите за спестяване, 
инвестиране, труд и предприемачество. 

България е в челото по ниво на ДДС – 20%. Пред нас са страни като Швеция – 
25%, и Белгия – 21%, наравно сме с Холандия – също 20%, но сме изпреварили всич-
ките си съседи – Гърция, Румъния, Македония и Турция, които имат 18-19%, както и 
централноевропейски страни като Чехия – 19%. Така въпреки 10-те процента на кор-
поративния и подоходния данък сме с доста предно класиране благодарение на висо-
ките нива на осигуровките и ДДС. Ако се приеме общо намаляване на нивото на този 
косвен данък на 18%, това ще увеличи парите на пазаруващите българи със  
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160-170 млн. лв. за година. Такава е сумата, която по план държавата събира за 7 дни 
от начисления данък и едва ли ще разклати сериозно финансовата ни стабилност. 

Европейският опит обаче показва, че промяната на ДДС и въвеждането на 
диференцирани ставки не е нещо извънредно и не затруднява събирането на бюджет-
ните приходи. Във Франция например от 1968 г. досега той е променян 18 пъти. 
Последната промяна е от 1 април 2000 г. Тогава данъкът е намален от 20.6 % на 19.6 %. 
Тази стойност е в сила и сега. Използват се и две диференцирани ставки – 2.1% и 5.5 %. 
Те се прилагат за храни, селскостопански продукти, книги, медикаменти, наеми на 
жилища, вода, транспорт на пътници, абонаментно обслужване, ремонт на жилища. 
Ирландия е рекордьор по промени, след като въвежда ДДС през 1972 г. Използват се 
основна, увеличена и намалени ставки. Първоначално основната ставка е 16.37 %. 
Имало е и две намалени ставки – 5.26 % и 1 %. За 33 години са извършени 29 
корекции в тази сфера. Последната е от 1 януари 2004 г. Оттогава основната ставка е 
21 %, а намалените - 4.4 % и 13.5 %.  

 
ДДС „дупка” за 2009 като процент от теоретично дължимите постъпления 
Данъчните ставки влияят на сивата икономика, при равни други условия, кол-

кото по-високи са ставките, толкова повече се увеличава сивата икономика. Ставките 
по основните данъци и осигуровки са сред основните причини за наличието на висок 
дял на сивата икономика на България. Изследванията показват, че фирмите, които са 
обложени с по-ниски данъчни ставки много по-рядко укриват доходи. 

Според отчета на Министерство на финансите, събраните към края на октомври 
2010 г. приходи от ДДС са в размер на 4,72 млрд. лв., което е 80,6 % от прогнозирани-
те след актуализацията годишни приходи, а спрямо всички данъчни приходи по 
републиканския бюджет това представлява 44,1 %. В годините, предшестващи светов-
ната икономическа криза, в България са отчетени високи нива на растеж. Подемът се 
изразява както в повишаване на жизнения стандарт, така и в нарастващи постъпления 
в бюджета и стабилизиране на публичните финанси. Изпреварващият ръст на вноса 
спрямо износа и постоянно увеличаващото се потребление водят до скок на събирани-
те приходи от ДДС и нарастване на техния дял в общите приходи на държавния бюд-
жет. Това разбира се е валидно за годините на подем в икономиката. Картината започ-
на да се променя с началото на финансовата криза и това се потвърждава с данните за 
2008 и 2009 г. Ако през 2008 г. данъкът върху добавената стойност осигурява 46,4 % 
от общите данъчни приходи, то през кризисната 2009 г. техният дял намалява допъл-
нително до 44.7 %. По-ниските приходи от ДДС през 2010 г., комбинирани с увеличе-
ните разходи, логично водят до значително нарастване на бюджетния дефицит през 
2010 г.  

В доклад от септември 2010 г., PricewaterhouseCoopers изследва събираемостта 
на ДДС в страните от ЕС и възможни решения за повишаването й. По изчисления на 
PwC средното ниво на несъбраните приходи от ДДС за ЕС 27 е 12 % от теоретично 
дължимите суми при липса на измами и при пълна събираемост. В България нивото 
на показателят е 14 % и несъбраната сума се равнява на приблизително 1 % от БВП 
или 344 млн. евро. Най-добре справящите се страни са Естония, Люксембург и 
Ирландия, отчитащи почти пълна събираемост, а най-зле Гърция, където цели 30% от 
задълженията остават несъбрани. 

Важно е да се уточни и дефиницията на авторите на доклада за ДДС дупка: из-
мами с ДДС, изпадане в неплатежоспособност, схеми за избягване на ДДС, грешно 
попълнени декларации по ДДС, т.е. имат се предвид предимно целенасочени и орга-
низирани действия за избягване плащането или за източване на ДДС. Класическият 
модел на събираемост става все по-несъстоятелен, защото позволява измами при въз-
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становяването на ДДС и схеми за заобикаляне на дължимите суми. Един от най-ефек-
тивните начини за ограничаване на измамите с ДДС е използването на електронни 
фактури. 

 
Сравнение между данъчните приходи на България и Тайланд 
Можем да посочим приликите и разликите между двете страни. Да погледнем 

данъчните приходи на корпоративния данък и данък добавена стойност. У нас данъч-
ните приходи на ДДС са 33,2 %, а в Тайланд са 27 %. А приходите от корпоративен 
данък в Тайланд е 19 %, а в България – 6,5 %. Следователно съотношението на кор-
поративен данък е 3 : 1, което значи че в България можем да изместим данъчната 
тежест от ДДС към корпоративен данък, както е в Тайланд. 

 
Данъчни приходи като процент от БВП на Европа и САЩ 
Според изследванията на Нобеловия лауреат Едуарт Прескот разликата между 

сравнително малко работещите европейци и сравнително повече работещите амери-
канци се дължи на различията в данъчното облагане. 

Нобеловият лауреат и президент на Американската икономическа асоциация за 
2002 година професор Робърт Лукас в своята лекция “Макроикономически приорите-
ти” прави преглед на изследванията относно ефекта на данък печалба върху инвести-
циите и икономиката. Според него, ако данъкът върху печалбата бъде отменен и спад-
налите приходи от него се компенсират с други данъци, резултатът ще е увеличение с 
30 % до 60 % на инвестираните капитали в икономика. По-голямото количество капи-
тал пък означава и по-бързо икономическо развитие и благосъстояние. Робърт Лукас 
изчислява този ефект средно на 2-4 % по-високо годишно потребление всяка година 
след премахването на данъка. 

Високите данъци намаляват разполагаемите доходи на тези, които създават до-
ход и увеличават възможностите на администрацията да взема решения за разпреде-
лението на тези средства. Това от една страна би могло теоретично да доведе до по-
добри публични услуги. От друга страна, високото облагане поражда стимули за не-
ефективност – както казва проф. Милтън Фридман най-неефективно се харчат дър-
жавните пари, тъй като това са чужди пари, които се използват за непознати хора.  

  
Заключение 
От една страна е фискалната функция, която има за цел осигуряване на държа-

вата финансови средства и че трябва да има повишаване на събираемостта на ДДС, за 
да осигури необходимите средства на държавата. Трябва да се намалят измамите с 
ДДС и също да се намали данъчната ставка, тъй като ниските данъци водят до по-
висок икономически растеж. Страните с ниски данъци при равни други условия 
успяват да поддържат по-бърз ръст на икономиката и да достигат висок стандарт на 
живот. И на последно място трябва се измести данъчната тежест от косвените към 
преките данъци. 

 
 

Научен консултант:  
гл. ас. д-р Диана Съботинова 
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AT MI. 

DIRECTION FOR IMPROVING WORK PERFORMANCE OF BOTH 
EMPLOYEES AND MANAGERIAL STAFF 

 
Kadet Todor Dimitrov Masurski,  

Kadet Radostina Metodieva Zaharieva 
ACADEMY OF MINISTRY OF INTERIOR 

 
 
Abstract: Theme addresses the issue of management of human resources at the Ministry of 
Interior, management methods and principles for improving the organization of work of the 
managerial and executive staff. 
 
 

1. 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 го-
лям 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. Това изисква нейното постоянно обогатяване, 
развитие и разширяване на кръга от задачи, които трябва да се постигат чрез нея. Уп-
равлението на този вид ресурс се явява една сложна, динамична и деликатна дейност, 
която трябва да лавира между постигането на целите и задачите на организацията и 
намирането, мотивирането, ръководството и развитието на служителите. 

При управлението на човешките ресурси се реализират отношения и дейности 
между ръководители и служители. Управление трябва да има на всяко едно ниво в ор-
ганизацията. Това е гаранция за своевременното намиране и реагиране на възникнали-
те 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. 

Според Питър Дракър, “управлението – това е особен вид дейност, която пре-
връща неорганизираната тълпа в ефективна, целенасочена и организирана група.” 
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За да се изясни напълно същността на управлението на човешките ресурси, 
трябва да се подчертае, че за да съществува процес на управление, трябва да има: 

1. Субект – това са служителите, заемащи ръководни длъжности и имащи право 
да вземат управленски решения, да носят съответната отговорност за тяхната реализа-
ция и за постигнатите резултати от дейността на подчинените им служители. Субек-
тът на управлението планира, организира, мотивира и контролира дейността на слу-
жителите; 

2. Обект – той включва в себе си всички служители, които нямат право да 
участват при вземането на управленски решения, а се явяват основната сила за тях-
ното изпълнение; 

3. Предварително поставени цели и задачи за постигане – дейността на субекта 
и обекта на управление е насочена изцяло към тяхната реализация. 
 

Фиг. 1. Система на управление 

 
 
 
 

2. Видове управление на човешките ресурси. Стратегическо и оперативно 
управление на човешките ресурси 

 
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 
ресурси в дългосрочен план – като стратегическо управление. 

 
За разграничаване на стратегическото от оперативното управление на човеш-

ките 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 високостоящите ръководители на организацията, под-

Цели и 
задачи 

влияние на околната среда 

сведения за влиянието 
на околната среда 

субект управленско решение обект изход 

сведения за поведението 
 на обекта 
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помагани, разбира се, от специалистите по управлението на човешките ресурси, а опе-
ративното управление се свързва с функциите на линейните ръководители в органи-
зацията. 

Като се има предвид това, стратегическото управление на човешките ресурси 
е дейност на високостоящите ръководители на организацията по управлението на ли-
цата, заети в трудовия процес, насочена към разработването и реализирането на 
дългосрочна стратегия на организацията в тази област, а така също и към разработва-
нето и осъществяването на функционалните стратегии, които са необходими за пости-
гане на дългосрочните цели на организацията. 

 
Фиг. 2. Основни функции на стратегическото управление 

на човешките ресурси 
 

Основни 
функции на 
управлението 
на човешките 
ресурси в 
организацията 

• разработване на стратегията на организацията по човешките 
ресурси така, че тя да отговаря на нейната пазарна и технологи-
ческа стратегия и да води до тяхното реализиране 

• разработване на план (планове) за реализиране на възприетата 
от организацията стратегия по човешките ресурси 

• организиране на работата за изпълнение на разработените пла-
нове, осигуряващи реализирането на възприетата стратегия в 
областта на човешките ресурси 

• координиране на работата за изпълнение на плановете, осигу-
ряващи реализирането на възприетата стратегия в областта на 
човешките ресурси 

• контролиране на функциониращата система за управление на 
човешките ресурси в организацията 

• разработване и изпълнение на програми за усъвършенстване на 
системата за стратегическо и оперативно управление на човеш-
ките ресурси 

 

 
Оперативното управление на човешките ресурси е дейност на линейните 

ръководители по управлението на хората, които им са поверени, насочена към пости-
гане на краткосрочните и средносрочните цели на организацията. То се основава на 
съществуващите организационно-технически условия и върху разработените от орга-
низацията функционални стратегии за управление на човешките ресурси. 
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Фиг. 3. Функции, характеризиращи съдържанието на оперативното управление 
 на човешките ресурси 

 

 
3. Елементите на управлението на човешки ресурси биват 
 

• Планиране потребността от човешките ресурси  
• Анализ и проектиране на длъжностите 
• Подбор и назначаване на служителите 
• Обучение и развитие на персонала  
• Усъвършенстване на трудовите отношения 
• Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд 
• Заплащане на труда 
• Оценяване на персонала 
 
3.1. Планиране на потребността от човешките ресурси е много важно условие 

за подобряване на резултатите от работата на служителите. То се осъществява чрез 
различни методи: 

- нормиране на труда – определяне на норми на обслужване при определени усло-
вия. Осъществява се на база разхода на работно време за изпълнение на отделните задачи. 

- използване на математически модел за разпределение на състава, на базата на 
възможностите за издръжка на определени щатни служители. Определянето на по-
требността от служители се определя по следната формула: 

y=ao + a1x1 + …. + anxn  , 

Оперативно 
управление  
на човешките 
ресурси в 
организацията 

• набиране и подбиране на необходимите работници и служители 
• обучение на работниците и служителите чрез използването на 
разнообразни форми техники с цел да се изменят техните зна-
ния, умения и навици, в съответствие с променените изисквания 
на работното място или длъжността 

• оценяване на трудовото представяне на работниците и слу-
жителите, определяне на техния конкретен принос в работа-
та на звеното, отдела или службата, даване на предложения 
за професионално и длъжностно развитие на работниците и 
служителите в звеното, отдела или службата и за промяна в 
тяхното възнаграждение 

• осъществяване на дисциплинарните процедури в съответствие с 
реда, предвиден в закона и в устава или правилника за вътреш-
ния трудов ред на организацията 

• поддържане на условията на труд и заплащане в звеното, отдела 
или службата в съответствие с изискванията на трудовите зако-
ни, на подзаконовите нормативни актове, на споразуменията, 
колективните трудови договори и трудовите договори 

• уреждане на трудовите отношения с работниците и служителите в 
звеното, отдела или службата в съответствие с изискванията на 
трудовите закони, на подзаконовите нормативни актове, на спора-
зуменията, колективните трудови договори и трудовите договори 

• извършване или организиране на работата от длъжностния ана-
лиз и по разработване на длъжностните характеристики и изиск-
вания за длъжностите и работните места в звеното, отдела или 
службата и др. 
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където „у” е щатната численост на полицията, която е определена от бюджета; ао е 
всеки член, който се получава при преразпределението на състава; х1 до хn е чис-
леният израз на показателите характеризиращи оперативната среда; а1 ДО аn са 
коефициентите определящи системата на тежест на всеки един от показателите. 

 

Показателите са: 
• Броя на населението 
• Обслужваната територия в кв. км 
• Броя на заявителските материали 
• Броя на останалите за работа криминални престъпления 
• Броя на обектите по КОС 
• Броя на безработните  
• Броя на рецивидистите 
• Броя на лицата представляващи оперативен интерес 
• Броя на постоянно пребиваващите чужденци 
• Броя на ромското население 
• Броя на градското население 
• Броя на леките и тежки ПТП 
• Дължината на пътя по клас 
• Броя на данъчно регистрираните фирми 
 

Резултатите от тези изследвания се подлагат на експертна оценка. 
3.2. Анализ и проектиране – след като се отпусне щата на всяко едно ръко-

водство, отдел на ОД МВР, той има право да ги разпредели по отделни длъжности. За 
всяка една длъжност се изготвя длъжностна характеристика, в която се описват задъл-
женията на всеки един служител. 

3.3. Подбор и назначаване – ЗМВР Раздел ІІ и Раздел ІІІ. 5% от местата са за 
хора със специфични потребности. Това изискване е положено от Европейския съюз 

3.4. Обучение и развитие – след назначаването служителите се пращат на обу-
чение, тъй като са назначени като стажанти. Новоназначените през първата една годи-
на са на изпитателен срок. 

Развитието – Раздел ІV от ЗМВР 
3.5. Усъвършенстване – това са отношенията между началник и подчинен, 

ръководител и сътрудник. Ръководителите трябва да създават условия за развитие на 
подчинените си. 

3.6. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – работно об-
лекло, подходяща температура и др. 

 
4. Основни насоки за усъвършенстване организацията на труда  
на ръководния състав 

Ръководителят  на „Полицията” е длъжностно лице, на което са възложени 
функциите по планиране, вземане на решения, организиране, контролиране и отчита-
не дейността на звеното, служителите и своята дейност. 

Основни направления: 
• Осъзнаване на потребността от усъвършенстване на собствения труд 
•  Степенуване на приоритетните задачи – Питър Дракър казва че 90% от ус-

пеха при решаване на възложените задачи зависи от правилното определяне на при-
оритетите, а ръководителите от световен мащаб отделят за тази дейност само 10 % от 
времето си. 

•  Делегирани правомощия – ръководителят поставя задача на изпълнител-
ския състав. 
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•  Рационално разпределение на работното време – става чрез снимка на ра-
ботния ден.                                      

Снимка на работния ден 
Снимката се прави с цел да се разкрият резервите за икономия на времето, уве-

личаване на резултатите и да се направят мероприятия за организация на труда, като 
се следи разхода на работно време за: 

- провеждане на оперативки, съвещания и работа с кореспонденцията 
- прием на служители по служебни въпроси 
- прием на служители по лични въпроси  
- прием на граждани 
- участие в съвещания на областната или общинска администрация 
- изучаване и анализ на информацията за изменение на оперативната среда  
- непосредствено участие в оперативна и охранителна дейност 
- Култура и хигиена на труда – спазване на нивата на управление, да се спаз-

ват часовете за почивка и хранене. 
 
5. Основни  насоки за усъвършенстване организацията на труда 

 на изпълнителския състав 
Разделение на труда – обособяването на различните дейности и операции в от-

делни звена с цел специализацията на служителите и повишаване ефикасността на 
труда им. Разделението е: 

• Функционално – разделяне на функциите между различните звена на едно и 
също ниво 

• Квалификационно – когато се полага от участието на служители с различни 
знания, квалификация, опит и умения  

Коопериране на труда – представлява обединяване дейността на служителите 
от различни направления на дейност за обслужване на определена територия или ре-
шаване на конкретна задача. 

Организация на работното място и създаване на благоприятни условия за труд: 
- рационален режим на труда и почивка 
- психологичният климат на работното място  
Нормиране на труда – определя разходите на труд за изпълнение на определен 

вид дейност. Видове норми и нормативи: 
- норма за време – показва необходимото време за изпълнение на определена 

дейност при конкретни технически условия 
-  норма на изработка – показва обема дейност която трябва да бъде извърше-

на за единица време от един служител или група служители  
-  норма на обслужване – показва броя на населението което може да бъде об-

служвано от един полицейски служител или едно звено(РУ)  
-  норма за управляемост – показва възможностите на един ръководител да 

ръководи определен брой служители. Колкото е по-ниско нивото на управление тол-
кова е по-висока тази норма на управляемост 

-  норма на съотношение – показва относителния дял на специалистите с раз-
лична квалификация. 
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Abstract: The text gives answer to the question: does the marketing impose the 
contemporary woman’s image or not. It outlines the difference between marketing and 
advertisement and discusses the female image in contemporary world in two aspects: 
1.vision and 2.  social behaviour and adjustments. The paper also aims to see what is the 
view of the Bulgarian young woman on that view, that is the reason why it represents a 
short survey among such females in the age group between 18 and 25.  
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Темата е достатъчно обща и в същото време достатъчно конкретна. Даваща 

отговори, но повдигаща много повече въпроси. Каква е причината питането да бъде 
поставено по този начин: „налага ли маркетингът“, а не както обикновено: 
“създава/налага ли рекламата“ образа на съвременната жена? До колко хората днес  и 
по-конкретно самата тя е наясно с това какво е маркетинг? 

Този доклад ще се опита да даде отговор на зададената тема, а именно: „Налага 
ли маркетингът съвременния образ на жената?“ и ако не е така, то да открие какво го  
прави. Като говорейки за образа на жената ще се имат предвид два аспекта:1. визия и 
2. социално поведение и нагласи. Ще се обърне внимание и  върху образа на българ-
ката в рамките на възрастовата група 18-25 г., като най-явен преходен  момент от мо-
миче, дори дете към жена. Това – с цел да се добие представа за моментната релност в 
България  и да се покаже какво тя смята, че налага критериите за идеал за жена, към 
които се стреми. 

 За да се отговори на въпроса, поставен в заглавието на темата, първо трябва да 
се изясни какво е маркетингът. Все още мнозина отъждествяват понятието с търго-
вията или рекламата („промоцията“).[1] Това беше потвърдено и от проведеното 
авторово проучване сред 10 жени на възраст между 18 и 25 г. в рамките на периода 
01.-15. март 2013 г.  На въпроса: „Какво е маркетинг?“ 80% от запитаните отговарят 
„реклама“, а останалите два респондента отговарят съответно: “от идеята за някакъв 
продукт до пласирането му на пазара“  и  „стратегии за пласиране на стоки“ (важно е 
да се отбележи, че интервюираните не са изучавали маркетинг).  

 

Всъщност всички посочени отговори до известна степен са правилни. На прак-
тика няма единодушна дефиниция, която да изчерпва понятието, но най-разпростра-
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нена е тази на бащата на маркетинга Филип Котлър, който го определя като: „дейност, 
реализирана чрез определен набор от институции и процеси за създаване, комуники-
ране, доставка и обмен на предложения, които имат стойност за потребители, клиен-
ти, партньори и общество като цяло. Процес на планиране и реализиране на идеи, сто-
ки и услуги посредством размяна, удовлетворяващи целите на отделни лица и орга-
низации.“ [2] Той е приложим в дейността на всеки човек, на всяка социална или 
икономическа организация, навсякъде и по всяко време. Маркетингът обаче не може 
да се отъждествява единствено с продажбите или рекламата. Те са само видимата му 
част, зад която стои един сложен, многокомпонентен процес. Рекламата и продажбите 
много често са само крайният резултат на маркетинговите усилия и процес. 

Базирайки се на това своеобразно въведение в дисциплината, а също и на не-
говата философия, която гласи: „Произвеждай това, което можеш да продадеш на 
пазара!“, може да се твърди, че рекламата далеч не е способна да налага, изгражда  
модели на поведение или визия. Всъщност основната задача на маркетинга е открива-
нето и задоволяването на потребителски нужди. Според Т. Шварц действието на 
рекламата е процес на „партипулация“ (“partipulation”), т.е. тя не манипулира аудито-
рията, а я приканва да участва в интерпретирането на рекламното послание през ней-
ната собствена призма.[3]  Да се твърди обратното дори е подценяване на зрителите 
до известна степен, а в контекста на разработката – подценяване на способността за 
критично мислене, собствен избор и независимост на съвременната жена.   

Днес живеем в епоха, изпълнена с реклами и маркетинг, а каква е била исто-
рическата действителност преди тях?  

Модна тенденция от XVII в. в Европа е прическата фонтан, придържана от 
метални части. Счита се, че води началото си от Анджелик д‘ Фонтанс, която била 
любовница на френския крал Анри IV. Всичко започнало, когато яздейки с него тя 
изгубила своето боне(вид шапка) и за да не остави разпуснати косите си, тя ги 
завързала с парче плат около горната част на скалпа си. Кралят харесал иновативния 
подход на г-ца д‘Фонтанс и обявил този тип прическа за благородническа. 

Бинтоването на стъпала е критерий за красотата на  китайската жена датираща 
от VIII в. и продължила да съществува до началото на  XX в. Всичко започнало с 
танца на една от любовниците на императора, по време на който стъпалата й били 
увити в коприна и изглеждали далеч по-малки, отколкото били в действителност. В 
стремежа към постигането на максимално малки стъпала китайките започнали още в 
ранна детска възраст да сгъват стъпалата си по специален начин, за да придобият 
формата на лотус и да ги обинтоват свръхстегнато. Процесът продължавал с години, 
започвайки от ранна детска възраст. Резултат понякога бил смърт, вследствие на 
гангрена или друга смъртоносна инфекция. Деформирането на ходилата чрез обинто-
ване и спиране на кръвообращението се смятало за привилегия предимно на заможни-
те жени, а тези допуснали да не се подложат на манипулацията, рискували да не си 
намерят съпруг и да се сблъскат с общественото неодобрение. 

Редица са подобните примери от минали епохи, но важното в случая е, че при 
така изброените рекламата не е съществувала. Официално първата реклама в света на 
хартиен носител е била публикувана през 1704г., а първата видео реклама – едва през   
1941г. Тогава какво може да е наложило, създало тези популярни модели на подража-
ние, към които са се стремили жените по онова време? – Това, което налага визията и 
социалното поведение и на жените днес – а именно обществото. 

Всичко има цел! При търговските организации целта, мотива за действие е пе-
чалбата. За нетърговките – съпричастност към тяхната идея, ценности и култура. При 
хората основен стимул е пълното задоволяване на йерархията от потребности, пред-
ставена в пирамидата на Маслоу: 1. физиологични; 2. сигурност; 3. принадлежност/ 
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любов; 4.увереност; 5. самоусъвършенстване.[6] И всичко това в името на човешкото 
щастие – общочовешка ценност. Представените по-горе исторически популярни кри-
терии за женска красота се характеризират с една обща черта – средата, в която се за-
раждат, а именно: елита. Точно той е символ на  човешкото щастие и благоденствие. 
С луксозния си живот, вечните празници, високото образование и др. елита е отраже-
ние на мечтите на масовия човек. Притежавайки нещо, което го доближава до визия-
та, начина на поведение на елитите или просто хората, стоящи по-високо в различ-
ните измерения на стратификационните социални пирамиди(на славата, уважението, 
богатството, кариерното развитие и др.), индивидите от по-долните слоеве си създават 
усещането за равенство или приближаване към „висшето общество“, за осъществява-
не на мечтите, за издигане и развитие. Днес липсват познатите от миналите епохи 
елити, но хората продължават да се самопозиционират според различни показатели в 
различните страти на различните социалните пирамиди. Независимо от теморалната 
локация индивидът се стреми към щастието и мечтите, а в ерата на високите техноло-
гии и комуникациите рекламата и продуктите на маркетинга са просто един страхотен 
метод за материализирането им в действителността.  

Жената е социално същество. Тя не живее в свят, населен единствено от рекла-
мата и другите маркетингови резултати; не съществува като атом, отделно или изо-
лирана от обществото, а в и с него, в непрестанна връзка с неговите членове, потреб-
ности, нужди, продукти и пр.. Жената се ражда и израства с ценностите, нагласите, 
идеалите, културата на своя социум. Когато обществените идеали и стремежи се про-
менят – нейните също претърпяват метаморфоза. Когато изискванията, очакванията 
на обществото към нежния пол се модифицират – и „вторият пол“[4] се адаптира към 
тези изменения.  

 Тази теза се потвърждава дори от феминизма, който традиционно атакува 
рекламите, съответно маркетинга непрестанно, с основни обвинения: създаване и на-
лагане на несправедлив, поставящ в унижаваща позиция, неравноправен на мъжа и 
пр. образ на жената. Днес се говори за метаморфоза от традиционен към постфеми-
низъм.  

70-те години на миналия век са периода, когато феминистките отправят своето 
огромно, недвусмислено предизвикателство към света. Те претендират за абсолютно 
равни права и възможности за жените, конституционни промени, шанс за еднакво 
заплащане и споделяне за отговорностите за отглеждането на децата. Но докато 
феминизмът е краен в изявленията си и подвластен на идеята за социална промяна, 
постфеминизмът е тясно свързан с културата на знаменитостите и техниките за из-
граждане на собствената идентичност. Познатият ни днес феминизъм се отдава на ма-
совата култура, предлагайки модели, които се опитват да изградят нов образ на жена-
та. Защото, за да се наложи нов идеален образ трябва да се представи алтернатива на 
досега съществуващия, която да получи общественото одобрение, или поне това на 
женската половина от обществата. 

От действащ чрез стратегиите на съпротивата, отрицанието и ограничаване на 
влиянието на господстващия ред, използващ модела на враждебната реакция, феми-
низмът преминава към посттакъв. А постфеминизмът се разгръща в рамките на масо-
вата обществена култура и медиите и предпочита техниките на консумацията и 
насладата.[5] Т.е. в крайна сметка наблюдаваме една адаптация на феминизма към 
съвременното общество, неговия лайфстайл и ценностна система. 

Какво се случва в България с образа на българската жена? Как самата тя вижда 
себе си? Как се адаптира към съвременния свят? Кое налага нейните визия, 
социалното поведение и нагласите? За бъде предоставена по-ясна представа относно 
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по-горните въпроси бяха проведени 10 дълбочинни интервюта с жени на възраст 
между 18 и 25 г., като им бяха поставени следните въпроси: 

 
1.Би ли определила себе си като красива (защо да/не)? –  
А) Да. 

  Б) Не. 
2. Кое е най-важното нещо за съвременната жена в България между 18 и 25г.? 
3. Изброй три характеристики на съвременната успешна българка? 
4. Какво е теглото ти? 
5. Каква е височината ти? 
6. Желаеш ли  да промениш теглото си (защо да/не)? 
А) Да. 

  Б) Не. 
7.Кой от трите фактора според теб налага образа на съвременната българка 

между 18 и 25г. (Защо)? –  
А) Маркетинг   
Б) Общество(обществените нагласи и ценности)   
В) Медии  
8. Какво е маркетинг? 
9. На колко години си? 
60% от интервюираните определят себе си като красиви, съответно останалите  

не се вписват в представите си за красота и не се определят като такива.  На въпроса 
„Защо?“ 100% от момичетата започват да говорят за това какво е красотата и как из-
глежда според тях красивата жена. 8/10 от запитаните моментално свързват красотата 
с физиката,  останалите 2/10 смятат красотата за конвергенция между физика и духов-
но излъчване.  Данните навеждат на мисълта, че „новата“ българка, резултат на съвре-
менното модифицирано, демократично общество вече започва да преодолява висшата 
социалистическа ценност гласяща: „скромността краси човека“ и малко по малко да 
повишава самооценката си, но все пак възпитанието от поколението на родителите им 
(децата на прехода) дава своето отражение. Самокритичността е характерна черта на 
повечето българи. В различните ситуации това се възприема за забавно, нормално или 
социално приемливо. В много от типичните женски разговори оплаквания по повод 
визията се използват като основа за сближаване, сплотяване между участничките. 
Рядко в разговор между жени може да се чуят въпроси от рода на: „Коя е любимата 
част от тялото ти?” или „Какво харесваш най-много в себе си?”. Голяма част от 
българките се страхуват да кажат нещо позитивно за външния си вид, дори когато 
наистина го мислят. 

На неконкретизирания въпрос: „.Кое е най-важното нещо за съвременната жена 
в България между 18 и 25г.?“, ½ от интервюираните насочват отговорите си в една 
посока: кариерното развитие и семейството, 3/10 отговарят: „да бъде независима“ и 
2/10 – „свободна“, като последните две до известна степен се припокриват. Според 
обобщените данни, таргета на изследването 18-25годишните момичета определя за 
най-важните три характеристика на успешната българка: 1. образованието, 2. кариер-
ното развитие и материална независимост и 3. изграждането на стабилна семейна 
връзка. Това потвърждава посоката на промяна в йерархията на ценностната система 
на българското общество, наложена от епохата на преход от социално към демокра-
тично общество, и навлизането във високотехнологичната и  информационната епоха 
на XXIв. Данните потвърждават описваното явление на преход към изграждане нов 
образ на жената спрямо новата ценностна система на обществото. Постсоциалисти-
ческото общество предизвиква индивида да отрича стария патриархален свят, заедно с 
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наложения от него образ на жената и много от традиционните ценности, но заедно с 
това ни приканва и да се вписваме в тях. Демократичното общество подтиква към 
война срещу патриархалната власт, провокира към нови мирогледи, нови образци за 
работа, живот и свободно време, нова визия на жената. Динамиката на действител-
ността на обществото на „Третата вълна“[7] изисква и прави съвременната култура и 
ценности също толкова динамични. Респективно перефразирайки Зигмунд Бауман [8], 
създава се един „флуиден“ образ на съвременната жена и в двата аспекта на визия и 
социално поведение и нагласи. Този образ е неустойчива, без ясни очертания и твърди 
граници. Затова и в рекламите днес можем да наблюдаваме различни вариации на 
женския образ: от типичните по-стари, но актуализирани модели на типичната 
покорна съпруга от 80-те, подчинена, чувствителна, пасивна до жената на новото 
време, съчетаваща нежността, благоприличието, майчинството, агресията, борбе-
ността, независимостта, високата образованост и интелигентност, сексуална освобо-
деност. Предвид богатия набор от образи не можем да твърдим, че маркетинга, дори и 
да беше способен, налага някой образ. 

Визията на жената в съвременната реклама също е много различна, съответст-
ваща на някоя от многото й роли, маркетингът не я ограничава дори от към 
тегло(доказателство е например рекламните кампании на продуктовата гама на Dove 
през 2011г., които включваха жени в широк размах от кг), но обществото го прави. 
Маркетингът работи за обществото, затова се стреми да му показва това, което то 
иска.  А защо обществото прави това ограничение и поставя рамка на красивото тяло. 
Оставяйки настрана естетиката и изхождайки от природата на човека, у него инстинк-
тивно е заложено да бъде привлечен от по-слаби тела, тъй като такъв тип тяло е пока-
зател за здраве, съответно жена, която го притежава е по-добра от чисто биологична 
гледна точка, защото е способна да допринесе за продължаването и развитието на 
вида. Това е и причината медицината да ни налага граници на здравословното тегло, 
защото над или под тях хората започват да страдат от различни заболявания, а при 
жените се появява и заболяването аменорея, което представлява закърняване на вто-
ричните полови органи.  

Какво мисли по отношение на теглото си съвременната българка между 18 и  
25 г.? Според резултатите от проучването ми независимо от това как изглеждат и дали 
се определят като красиви, 90 % от интервюираните отговарят с „ДА“ на въпроса: 
„Желаеш ли  да промениш теглото си?“. Като причина всички те стигат до общест-
вените нагласи и наложени от обществото модели за красота. Целта на промяната на 
фигурата им е нарастване на самоувереността, вследствие на одобрението на тяхната 
микро или макросреда. Десетия респондент също отбелязва влиянието на обществено-
то възприятие като ключово за определянето на начина, по който се чувства в собст-
веното си тяло. Нейният отговор на този въпрос: „просто не се интересувам от циф-
рите, в момента се чувствам добре в тялото си“. 

„Не се чувствам добре в кожата си...Когато бях по-мъничка, бях и по-пълна, 
което в тийн годините е повлияло отрицателно и на самооценката ми, заради отноше-
нието на съучениците ми към мен... Спомням си, че дори в детските филмчета 
дебелото дете винаги е обект на подигравките.“ – отговор на респондент. Друг 
респондент отговаря: „Общественото мнение не ме вълнува, все пак има и доста по-
фрапантни случаи от мен.“. В същото време в отговора на въпрос №2 тя обяснява, че 
има обществени предразсъдъци към определен тип жени(визира жените с наднормено 
тегло), също и, че се изисква една определена визия, за да успееш(има предвид вече 
споменатия обществен идеал за красота). Същото момиче определя професионалното 
и лично развитие като най-важни за съвременната българка. 
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И въпреки че 100% от интервюираните, определят като причина за промяна в 
теглото, съответно визията си, обществени норми за красота 50% определят 
обществото като налагащ(създаващ) фактор за образа на съвременната българка меж-
ду 18 и 25 г. Останалите 50% посочват като отговор на въпрос №7 медиите (като 
включващи в себе си и маркетинга/рекламата). 

Генералният извод, който може да се направи от проведените интервюта е, че 
според извадката от българки между 18 и 25-годишна възраст обществото е това, 
което налага критериите за образа, към който се стремят.  

Днес идентичността не е обективно описание на Аза, а съвкупност от сценарии 
и роли, от разкази, които индивидът създава сам в поведението си в измеренията на 
действителността: виртуална и реална. Индивидите в обществото, популярните 
медии, особено социалните мрежи предлагат богат набор от визии и герои, като по 
този начин визуализират лайфстайл шаблони за ежедневна употреба. При наличието 
на такова разнообразие от образи и техни източници не можем да отречем, че 
рекламата и нейният „баща“ маркетингът влияят на обществените нагласи и ценнос-
ти, но не може да се твърди, че ги налагат и изграждат. Маркетингът е по-скоро 
отражение на съвременното общество, осъществяване на неговите мечти в една 
дигитална действителност, където те стават материални и по-лесно достъпни. В този 
дух образът на жената предполага различни нива на значение, но винаги отпраща към 
нормите и идеалите на времето на своята екзистенция. Или както заявява Джудит 
Бътлър: съвременната личност (включ. съвременната жена) не е нищо повече от 
пърформанс (представление) според конкретните обстоятелства и публики [8]. Затова 
е време да спрем да обвиняваме рекламата за проблемите на съвременната жена и да 
се вгледаме в дълбочина, в причината за конкретните явления, а не в симптоматиката. 
Крайно време е да разберем, че рекламата е такава, каквато я виждаме първо в 
съзнанието си, каквато я искаме и каквато си я направим. Рекламата това сме ние!  
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Abstract: The development of the internet has inculcated the development of electronic 
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way of payment,they also pose a serious problem,which is not to be underestimated. This 
problem not only affects the national economy, but also the global economy. 
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“Парите вече са се преобразили. 
Те са нещо различно, те са система. 
Парите са мрежа, която включва стотици, 
хиляди компютри, свързани заедно, 
обслужващи места от изключително значение.” 

                                          Kurtzman (1993) 
 
 

Парите са основен елемент в отношенията между хората и  неделима част от 
живота на човек. През призмата на времето, парите имат голяма и дълга история, 
която е обособена на етапи. Благодарение на това, днес ние обособяваме различните 
видове пари и може да обобщим същността на парите. 

 
I. История и развитие на парите 
 

В ретроспективен план, парите са резултат от появата на стоките и развитието 
на размяната, познатата днес като стокова размяна. В началото се е извършвала бар-
терна размяна, изразена с размяната на един продукт срещу друг, което не е налагало 
потребността от пари. По-късно, в резултат на развитието на разменните отношения, 
се достига до необходимостта,  даден продукт да изпълнява ролята на всеобщо раз-
менно средство – всеобщ еквивалент. За пример може да дадем България - ролята на 
такъв вид еквивалент е изпълнявал добитъкът, най-често овцата. С течение на времето 
и развитието на човека се измества ролята на стоката всеобщ еквивалент с вкарване в 
употреба на металните късове и кюлчета. Допълнителна причина, освен осъзнаването 
на неудобството от пренасяне и съхранение, е и разликата  във видовете еквиваленти 
в отделните региони на света. По-горе споменатите метали, влизат в употребата 
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заради оценъчността си, тъй като средството „пари“ никога не се е „добивало“ лесно. 
Това се оказва предпоставка за конфликт при определяне кой метал или кои метали да 
изпълняват функция на разменно средство. Около III-I хилядолетие преди новата ера, 
тази функция се отсъжда на златото и среброто. За първи път през VII век преди 
новата ера, в Лидия, започват да се секaт златни и сребърни монети. По българските 
земи се смята, че първите монети се секaт VI-V век преди новата ера, а в България по 
времето на цар Петър IV  и на Иван Асен II. Преди появата на банкнотите се премина-
ва през системата на биметализма и монометализма. Биметализмът се характеризира с 
официално съотношение на размяна, между злато и сребро, а при монометализма – 
среброто губи ролята на пари, което води до утвърждаване на „златен стандарт“. 
Златните монети се съхранявали от златари, които се определят като първите търгов-
ци на пари, а впоследствие тази функция се изпълнявала от банките, като срещу банк-
нота се получавало определено количество златни монети. Постепенно се достигнало 
до ситуация, в която хората започнали да разменят банкноти, вместо златни пари. 
Рискът от пренасяне на златни монети и размяна на банкноти, довели до идеята за 
заместване на парите. Доминира схващането за появата на книжните пари през XVIII 
век, но за първи път те са въведени в Китай през XI век. Те са използвани като замес-
тители и представители на златото. На един по-късен етап се стига до положение, в 
което парите се отделят от златото, протича процес на демонетизация. С него се слага 
край на обмена между долара и златото. От този момент,  парите вече могат да се тъл-
куват като „пари“, които прекъсват съвместното си съществуване със стоката. Те ня-
мат собствена стойност, не са обвързани с даден вид благороден метал, но спомагат за 
осъществяването на размяната.  

В съвременната световна икономика, ролята на пари се изпълнява от национал-
ните или от международните валути.  

 
II. Видове пари 

 

В икономическата литература се обособяват няколко вида пари: 
 Стокови пари – първата форма на парите, които просъществуват най-дълго. 
 Книжни пари – това са книжни знаци, заместители на златото. 
 Кредитни пари – възникват като полици, по-късно банкноти, чекове и дру-
ги. Това са кредитни и платежни документи, демонстриращи задължение 
или бъдещо вземане. Наричат се още – квази пари. 

 Електронни пари – наричат се още компютърни или дигитални пари. Поя-
вата се вследствие на електронната техника, съществуват като електронни 
портфейли, смарт карти или мрежови пари. 

 
III. Същност на електронните пари. Удобства и проблеми 
 

Първообразът на електронните пари влиза в употреба от края на 70-те и нача-
лото на 80-те години на ХХ век, в САЩ и Япония, известен като предплатени елек-
тронни телефонни карти. През 80-те години във Франция се появяват първите smart 
карти(умни карти). Известен е фактът, че 1996 г. се назовава като година на електрон-
ните пари или година на електронните портфейли от проф. Негропонте. Но в действи-
телност, родината на електронните пари е Европа, въпреки че развитието и практичес-
ката им употреба в САЩ е доста напреднала. 

Под „електронни пари“ ще разбираме: е-пари, дигитални/компютърни пари, 
мрежови пари, дигитален кеш. А под „реални пари“ – физически, хартиени пари. 

С развитието на Интернет се създадоха нов вид пари – „електронните пари“. Те 
имат запазена или предплатена стойност, с която потребителят може да се разпореж-
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да. Е-парите са записи със специален софтуер на компютърен хард диск, който с 
помощта на интернет, при определени правила за сигурност, могат да бъдат трансфе-
рирани до всяка точка на Земята, обслужващи определени парични транзакции. За 
извършването  на тези транзакции, клиентът заплаща изключително ниска цена. Те 
предоставят удобната възможност за пазаруване на стоки или услуги от своя дом или 
офис. 

Плащането се реализира, чрез използване на кеш или банков депозит.  Парите в 
брой са идеално средство за извършване на транзакции и същевременно лошо сред-
ство за запазване на стойността. Депозитът в дадена банка позволява да се извършват 
плащания и да се запази стойността, но използването му е по-скъпо. Поради тази при-
чина, в ежедневната практика, се е наложила тенденцията дребните плащания да се 
извършват в брой, а по-големите – по банков път. 

Използването на електронните пари има своите положителни страни. Напри-
мер, фактът, че хартиените(реалните) пари са основен източник на заразни болести. 
Милиони заболяват всяка година в резултат от допир с валута, а не малък брой от тях 
умират. Центровете за контрол върху болестите изчисляват, че 36 000 американци 
умират всяка година от болести свързани с грипа. Колко от тях са хванали грипа от 
хартиени пари? Точния процент не е ясен, но ако е само 10%, това възлиза на няколко 
милиона безсмислено болни и хиляди смъртни случаи.[1] 

 

Други ползи от използването на е-пари са: 
 Спестяват оскъдния „бюджет на времето“[2] 
 За емитиране на хартиени пари са необходими повече средства 
 Също така, те не са обект на фалшификации и не могат да се откраднат 
лесно 

 Както вече споменахме, извършването на покупко-продажби, не зависи от 
местонахождението, може да става от дома или офиса 

 Могат да бъдат преведени от голям брой електронни устройства, банкома-
ти, терминали или в Интернет 

 По-ниски такси за опериране с тях 
 По-голяма сигурност, например: възможността за проследяване на транзак-
циите 

 
Съществуват и не малко проблеми. Един от тях е проблемът свързан с избяг-

ването на данъци и така нареченото – „пране“ на пари. При извършване на плащане, 
чрез дигитални пари, се пораждат някои проблеми. Това се случва, поради факта, че 
няма пречки за извършване на такива плащания, които са извън пределите на държа-
вата. Тук възниква въпросът, как държавата да събира данъците от покупко-продаж-
бите, извършени в интернет пространството. Дори да има добре създадена данъчна 
регулация, възниква още един проблем относно трасирането на плащанията, извърше-
ни с тези пари. Трансформирането от реални в електронни пари, би довело до прех-
върлянето им през граница, като липсва доказателство за трансфера. 

                                                            

1 Ран, Ричард, Пари, които убиват. Минаването към електронни пари може да предотврати 
заболяване, статия, http://ime.bg/bg/articles/pari-koito-ubiwat-minawaneto-kym-elektronni-pari-
move-da-predotwrati-zabolqwane/, 2009 
2 Стайков, Захари.  Бюджетът на времето като синтетичен показател и същност на социоло-
гическата структура. – Известия на института по философия. Том XI. София, 1968. 
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Тук възниква въпросът: могат ли е-парите да бъдат разглеждани като замести-
тел на  реалните пари, които се издават от Централната банка, или те са част от реал-
ните пари? Да приемем, че електронните пари са заместител на банкнотите и моне-
тите. Това ще означава, че те се издават при същите условия. Ако приемем обаче 
предположението, че електронните пари са абсолютно равностойни на издаваните 
реални пари, то очевидно е, че емитираните дигитални пари, ще се обменят с реални 
по всяко време. Обмяната им с други валути, ще е фактор за повишаване на нестабил-
ността на валутния обмен.  

Разминаването на количеството реални пари, които са емитирани от ЦБ и 
емитираните електронни пари, би довело до сериозно нарушаване на паричното пред-
лагане в реалния свят. Поради липсата на централна монетарна институция в кибер-
пространството, контролът на издадените мрежови пари е практически невъзможен. 
Ако започне безконтролно „печатане“ на нови мрежови пари има реална вероятност 
за фалит на тези институции. Тази възможност силно би се ограничила, ако на емити-
рането на електронни пари се постави лимит от обема на депозираните реални пари. 
Емитирането на електронните пари би следвало да бъде предшествано от увеличаване 
на изискванията към размера на резервите на ЦБ. В условие на безразборно създаване 
на електронни пари би се стигнало до повишаване на риска от банкрут. Едно въз-
можно решение на този проблем е ЦБ да се превърне в единствената институция, 
емитираща електронни пари в държавата. Ако тя бъде изпреварена в тази си нова дей-
ност от частния бизнес, възстановяването на статуквото впоследствие ще бъде много 
трудно. Ето защо ЦБ трябва да създаде регулации, които да са еднакви, както по 
отношение на реалните, така и по отношение на електронните пари. 

В заключение – електронните пари са пари и трябва да бъдат третирани като 
такива. Те следва да се разглеждат глобално, а не на макроравнище (т.е в рамките на 
националното стопанство). На макрониво би следвало институциите да изработят 
правна рамка, отнасяща се до електронните пари. 

Икономиката, разгледана в глобален план, се развива, поради силно напредва-
щата компютърна и комуникационна технология, в допълнение със средства за раз-
плащане, водещи до промени в икономическата среда. Важно е да се прилагат регула-
ции, засягащи емитирането и използването на електронни пари в глобалната икономи-
ка. Отговорността за това пада върху международните институциии: Европейската 
централна банка, централните банки на страните от Г-20, Банката за международни 
разплащания. 
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Abstract: The newly introduced in Bulgaria deposit interest tax provides for a new look at 
the various savings alternatives. The capital markets, mutual funds, pension funds and life 
insurances are the possible ways of investing available financial resources. Moreover, on 
the basis of a comparative analysis, we will put forth conclusions regarding the advantages 
and disadvantages of each alternative. 
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I. Въведение 
Дискусиите относно въвеждането на данък върху лихвите по срочните депо-

зити в България започнаха още в средата на 2012 г. Въпреки колебанията на правител-
ството и дебатите, които не бяха обосновани икономически, парламентът прие дома-
кинствата да отделят по още 10% от доходите си в полза на бюджета. С влизането в 
сила на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица 
(ЗДДФЛ) от 1 януари 2013 г. данъкът е вече факт. От този момент са минали едва 
няколко месеца, но както граждани, фирми, инвеститори, така и икономисти обсъждат 
широко новия налог. Някои от тях вече предприемат мерки за избягването на данъка, 
като се преориентират към другите алтернативи за инвестиране на свободните си 
средства. Именно те са обект на изследване в настоящия доклад. Целта е да се отбеле-
жат основните моменти при различните начини за спестяване, като очакванията са 
тяхното влияние върху избора на спестителите и инвеститорите да се увеличава. 

 
II. Данъкът върху лихвите по депозитите в България 
ЗДДФЛ, с чиято промяна се въведе 10-процентният налог върху доходите от 

лихви по депозитите, влезе в сила от 1 януари 2013 г. Определено това се случва в 
период на несигурна политическа и икономическа обстановка, свито потребление, 
слаб инвеститорски интерес. Именно тези фактори и очакванията на икономическите 
агенти определят желанието им да задържат наличните си средства, т.е. да отложат 
потреблението си, като за това получат определена цена, или с други думи – лихвения 
процент е тяхното възнаграждение за решението им да не инвестират свободните си 
парични ресурси сега. 
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Данъкът беше въведен по няколко причини, сериозно изтъквани от управлява-
щите като качествени аргументи. Първо, за разлика от другите страни в ЕС, в 
България няма такъв данък. Второ, той бил насочен срещу „мързеливите“, които раз-
читат на парите си, които „спят“ в банките, защото сегашната система облагодетелст-
вала банките и хората, които не искали да работят. Третият аргумент, и може би по-
правдоподобен (макар и относително), е желанието на правителството да намери бър-
зо средства за увеличаването на пенсиите през април 2013 г. Друг интересен факт от-
носно този налог е, че авансово платените през 2012 г. лихви по депозити, чийто па-
деж е през 2013 г., подлежат на облагане с данъка. [6, чл. 11 и чл. 38] С това на дневен 
ред се поставя и въпросът до колко законна и справедлива е тази процедура. Редно е 
да се облага само тази част от лихвата, начислена след 1 януари 2013 г. до изтичането 
на срока на депозита. Важно е да отбележим, че продуктите като безсрочни депозити 
и т.нар. детски влогове не подлежат на облагане. 

Нека накратко да обясним и механизма на начисляване, събиране и внасяне на 
данъка. Във връзка с измененията на ЗДДФЛ и според чл. 55 от същия закон търгов-
ските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната ще имат задълженията да 
удържат 10-процентния данък от брутната сума на доходите от лихви по депозитни 
сметки на местни физически лица. [6, чл. 55] Банките ще имат задължението и да вна-
сят по сметката на Националната агенция по приходите (НАП) така удържания данък 
до края на месеца, следващ месеца на придобиване на дохода. Също така те ще декла-
рират дължимия окончателен данък в срока за внасянето му чрез подаване на деклара-
ция по образец за дължимите данъци. [9] Ето защо законът не изисква от гражданите да 
декларират посочения облагаем доход в годишната си данъчна декларация и реално да го 
„плащат“. Обаче така не се ли налага неравнопоставено третиране на приходите от лихви 
с разходите за лихви, които гражданите правят за плащане на лихвите по кредити? 
Практиката в Европа показва, че при декларирането на годишните приходи при облагане 
на доходите, направените разходи за лихви се приспадат. На този етап такъв режим в 
България не се обсъжда. В крайна сметка, по данни на НАП за месец януари 2013 г. 
приходите от данъка върху лихвите по срочни депозити на местни физически лица в 
търговски банки в страната, постъпили в хазната, са едва 8,6 млн. лв. [10] 

Статистическите данни дават информация за броя и големината на депозитите, 
а не за броя и богатството на вложителите. А между тези две неща има огромна раз-
лика. Поради тази причина бих искал да обърна внимание и на един интересен анализ 
на икономиста Георги Ангелов, в който кратко и ясно обяснява как БНБ не прави 
статистиката за депозитите на хората. [1] Защо? Защото БНБ публикува данни за де-
позитите на „Нефинансови предприятия“ и на „Домакинства и нетърговски организа-
ции, обслужващи домакинствата (НТООД)“. [3] Често се приема, че перото „Дома-
кинства и НТООД“ се състои от депозити на отделни хора. Обаче това съвсем не е 
така, защото в статистика се включват също и едноличните търговци, както и мно-
жество други организации – от синдикати до футболни клубове. 

В България има стотици хиляди еднолични търговци, някои от тях с голям биз-
нес, с десетки и стотици служители и е нормално да имат големи оборотни средства в 
банки. Това не са лични средства на едноличния търговец, това са оборотни средства 
на бизнеса му. Партии, синдикати, сдружения, спортни клубове също имат сериозни 
финансови обороти, така че е нормално да имат средства в банки. 

Българинът е нерационален потребител. Свикнал е да спестява и новият данък 
едва ли ще попречи на това негово решение Предстои да разберем дали заради недо-
волството от новия налог ще има отлив на депозити. Но в дългосрочен план е си-
гурно, че спестяванията ще намалеят. Това ще окаже влияние върху инвестициите и 
може да забави икономическия растеж. 
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III. Възможности за инвестиране на свободните парични средства – 
същност, видове, приложения 

В България съществуват няколко начина вложителите да инвестират свободния 
си паричен ресурс. В настоящото изложение умишлено не е разгледана покупката на 
жилище или имот с цел отдаване под наем като такава възможност. Основната цел на 
доклада е да се опишат алтернативите, съществуващи на паричния и капиталовия 
пазар. Нека да откроим същността, някои от видовете и приложението на следните 
възможности, а именно: 

 
1. Чрез търговските банки 
Те предлагат различни по вид спестовни продукти – от срочни депозити, без-

срочни влогове и взаимни фондове до структурирани депозити, които комбинират 
срочен депозит и инвестиция в един или повече взаимни фонда, управлявани най-
често от дъщерно дружество на банката, което е лицензирано и контролирано, съглас-
но българското законодателство, от Комисията за финансов надзор. [11] 

Депозитите се делят на срочни (спестовни) депозити и депозити на виждане. 
Депозитите на виждане включват главно привлечените средства по разплащателни, 
набирателни, текущи, спестовни и други специални сметки на клиентите на банката. 
[16, стр. 32]. Те са преди всичко текущи финансови излишъци, с които клиентът на 
банката може да разполага във всеки момент. Това са типични трансакционни пари. 
[5] Срочните депозити са привлечени парични средства в банката с предварително 
фиксиран срок. [16, стр. 33] По данни на БНБ към 31 януари 2013 г. депозитите на до-
макинства и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, нарастват за по-
реден път и достигат 34,6 млрд. лв., което е еквивалент на 43,4% от БВП на страната. 
[3] Банковите депозити в България са гарантирани и тази функция изпълнява Фондът 
за гарантиране на влоговете в банките. [12] 

От своя страна, взаимният фонд е колективна схема за инвестиране и управле-
ние на парични средства на финансовите пазари. Приложението на взаимните фондо-
ве се изразява в следното – клиентът предоставя определена сума, като купува дялове 
на фонда, а фондът инвестира парите в различни финансови инструменти. Всеки от 
инвеститорите притежава част от фонда, пропорционална на инвестираната от него 
сума. Винаги когато реши, той може да продаде дяловете си. Това става чрез управля-
ващите дружества. Те са акционерни дружества, които управляват дейността на 
взаимните фондове по инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез 
публично предлагане на акции и на дялове. 

 
2. Чрез капиталовият пазар 
Капиталовият пазар е част от финансовия пазар, на който се предлага дъл-

госрочен капитал. Това означава, че капиталовият пазар предоставя капитал за дълго-
срочни операции. Той позволява на емитента на ценни книжа да си набави средства за 
планираната от него икономическа дейност, а на купувача – да получи доход от дър-
жаните финансови активи, които са обезпечение на предоставения капитал. Този 
пазар прави възможно лесното и бързо движение на финансови средства както между 
отделните сектори на финансовия пазар, така и между различните сфери на икономи-
ката. [5, стр. 65] В рамките на пазара на ценни книжа могат да се разграничат пър-
вичен пазар, на който се продават ценни книжа от емитента на първичния купувач 
(това е подписката им), и вторичен пазар, който обхваща по-нататъшните трансакции. 
[5, стр 66] Основната цел на тези пазари е осигуряването на ликвидност. [14, стр. 106] 

В зависимост от характеристиките на търгуваните ценни книжа финансовите 
пазари могат да бъдат диференцирани на парични и капиталови. На паричните пазари 
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се търгуват дългови инструменти със срок до една година – съкровищни бонове, депо-
зитни сертификати и търговски ценни книжа. На капиталовите пазари се търгуват 
дългосрочни ценни книжа (със срок над една година). Най-характерните за този пазар 
инструменти са акциите и облигациите. [14, стр. 106] Акцията е ценна книга, титул на 
собственост, удостоверяваща, че притежателят й участва с посочената върху нея 
номинална стойност в капитала на акционерното дружество. [14, стр. 115] Облигации-
те са ценни книги, задължаващи техния емитент да извършва редовни фиксирани пла-
щания на притежателите им, както и да погаси номинала им на падежа. [14, стр. 120] 

 
3. Чрез застрахователните дружества 
Те притежават разнообразни продукти, включващи застраховка „Живот“. 

Такава е обикновена рискова застраховка „Живот”, при която има само рисков еле-
мент, без спестовен такъв. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, 
представлява комбинация от рискова застраховка „Живот“ и спестовен план. Това, 
което я отличава от другите застраховки „Живот“ е, че застрахованият сам избира 
къде да бъдат инвестирани неговите премии. Както и класическата застраховка 
„Живот“ със спестовен елемент, тя предлага значими рискови покрития, с което оси-
гурява една добра социална защита на застрахования и същевременно гарантира спес-
тяване чрез достъп до инвестиции с висок доход. Разликата между двата вида застра-
ховки е в начина, по който се инвестира премийният резерв. [4, стр. 14] 

 
4. Чрез пенсионно осигурителните дружества 
Частните пенсионни фондове първоначално възникват в страните с англо-

американската пенсионна система (Англия, САЩ, Канада), но в края на XX век се 
разпространяват и в други страни, включително и в някои европейски, сред които и 
България. [18] Според Кодекса за социално осигуряване частните пенсионни фондове 
могат да бъдат само лицензирани от КФН акционерни дружества, чийто предмет на 
дейност е единствено и само допълнително пенсионно осигуряване. [7, чл. 121] 

Пенсионният фонд е съвкупност от финансови активи, направени като вноски 
за сметка на публични или частни субекти, включително физически лица. Пенсионни-
те фондове са част от пенсионните системи и служат за гарантиране и финансово 
обезпечение на правата на гражданите на пенсия. 

На българския пазар функционират четири вида фондове за допълнително пен-
сионно осигуряване – доброволни, професионални, универсални и доброволни пен-
сионни фондове по професионални схеми. Дейността на частните пенсионни фондове 
в България се регулира от КФН. От 1 юли 2004 г. управляващите дружества публику-
ват ежедневно стойността на един дял във всички управлявани от тях фондове. На 
разположение са и данни за номиналната доходност на фондовете за допълнително 
пенсионно осигуряване. За 2012 г. средноаритметичната доходност на УПФ е 7,39%, 
на ППФ е 7,30%, ДПФ – 7,43%, ДПФ по ПС – 5,21%. [11] 

 
IV. Алтернативите за спестяване – възвръщаемост, риск, цена  

на инвестицията, ликвидност, предимства и недостатъци 
С темата за въвеждането на данък върху лихвите по депозитите ръка за ръка 

върви и темата относно другите възможности за спестяване и съответно – „бягството“ 
от данъка. В страната има няколко начина икономическите агенти да оползотворят 
наличните си парични средства. Тук систематизирано ще ги обобщим, като поставим 
акцент върху риска, ликвидността, предимствата и недостатъците им. 
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1. Капиталов пазар – Българска фондова борса 
Като цяло оптимизмът на фондовите борси по света се възвърна, подкрепен от 

по-добри от очакваните икономически индикатори на водещите икономики, както и 
запазване на очакванията, че централните банки ще продължават с политиките си за 
стимулиране на икономическия растеж. [15] От друга страна в България, през месец 
януари 2013 г. фондовете с инвестиции в български акции регистрираха средна доход-
ност от 5% за месец, а активите на българската фондова индустрия се увеличиха с над 
35 млн. лв. 

Къде са приликите и разликите в сравнение със срочните депозити? На първо 
място – доходността по срочните депозити в момента се движи от 3 до 4%. И тук 
съществуват Фондове за гарантиране на инвестиции в ценни книжа. Те са задължи-
телни за всички държави от ЕС, но нивата им на покритие са различни. Все още про-
дължава обсъждането на идеята компенсациите да бъдат еднакви за целия съюз, като 
се изплащат до 100 хил. евро, подобно на банковите депозити. Фондът за компенсира-
не на инвеститорите в България осигурява изплащане на компенсация на клиентите на 
инвестиционните посредници и техните клонове в приемащите държави в случаите, 
когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към 
клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние. [13] 

Последвалите промени в ЗДДФЛ не засегнаха доходите от капиталовия пазар. 
Политическата обстановка в страната пък причини прекратяване на сделките с част от 
публично търгуваните компании на БФБ. Процедурата по приватизацията на фондо-
вата борса преминава през различни етапи и е сериозно застрашена заради обстанов-
ката в момента. Това доказва, че капиталовият пазар в България излъчва различни 
сигнали. Привлекателен за инвестиране би бил само ако се постигне политическа и 
икономическа стабилност в страната. Така рискът ще се ограничи, а възвръщаемостта 
ще бъде оптимална, съответстваща на очакванията на инвеститорите. 

 
2. Взаимни фондове 
Фондовете на паричните пазари са сравнително неотдавнашно нововъведение. 

Те намаляват разходите и рисковете на инвеститорите при търсене на подходящи 
инструменти. Освен това те могат да играят ролята на посредници, чиито услуги са 
много по-евтини от тези на банките, тъй като фондовете на паричните пазари не под-
държат клонове, не откриват сметки за малки суми и не изпълняват разнообразните 
потребности на банковите клиенти. Цената на инвестицията също е по-ниска. Разли-
ката в лихвения процент, който фондовете на паричните пазари плащат на инвестито-
рите, и този, по който предоставят средствата по него, обикновено е няколко десети 
от процента, в сравнение със спреда от 2 до 4% между лихвите, които банките плащат 
на депозантите, и процента, който начисляват на заемополучателите. [8, стр. 55] 

Става дума основно за взаимни фондове, инвестиращи на паричния пазар, т.е. в 
различни нискорискови инструменти, включително и депозити. Наричат се още дого-
ворни фондове. При най-нискорисковите доходността е сходна с тази на банковите 
депозити. Съществуват и нискорискови фондове, които влагат средствата в облига-
ции, депозити и много малко – в акции. Тяхната доходност може да е по-колеблива. 
Доходът от инвестиции в ценни книжа е необлагаем. Предимството им пред депозита 
е възможността за свободно теглене на пари без да се губи доход, като в някои пе-
риоди те може да надминат банковите лихви. Недостатъкът, всъщност, който забеляз-
ваме и при другите алтернативи, е, че доходът не е гарантиран. А е напълно възможно 
в определен период той да е по-нисък, отколкото на влога в банката. Като минус тряб-
ва да отчетем и наличието на отрицателна доходност, с която можем да загубим част 
от внесената сума. 
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Договорните фондове набират средства предимно от дребните, непрофе-
сионални инвеститори. По този начин те влагат средствата си на финансовия пазар, 
където възвръщаемостта е по-висока, без да притежават специализирани познания в 
областта на финансовите пазари. Рискът при взаимните фондове се намалява и чрез 
създаването на диверсифициран портфейл от различни финансови инструменти. 
Всеки инвеститор, след като е закупил дялове във фонда, може да ги продаде обратно. 
С това се характеризира високата им ликвидност. 

Опитът на страните от Западна Европа и САЩ показва, че голяма част от 
спестяванията на населението са инвестирани в такива инструменти, а по-малка част 
са в банкови депозити. Около 50% от спестяванията се влагат в подобни инструменти, 
като за САЩ този процент е значително по-висок и в някои случаи достига до 85-90%. 
Страните от Централна Европа отчитат значителен ръст на този тип инвестиции – там те 
вече заемат около 20-25% от всички спестявания. [17] 

 
3. Пенсионни фондове 
Доброволният пенсионен фонд е другият вариант за спестяване. При него се 

предлага и данъчно облекчение – до 10% от облагаемия доход, вложен в такъв тип 
пенсионно осигуряване, се освобождава от данъци. Вноските във фонда, чиито размер 
се приспадат от данъчно облагаемия доход до определен размер, е значително пре-
димство в сравнение с другите възможности за спестявания и инвестиции. Те могат да 
се изтеглят по всяко време. И тук вложените пари не се гарантират. Недостатък е и че 
при теглене на пари преди навършване на пенсионна възраст ще следва да се платят 
спестените 10 %. Очакванията са, че след налагането на данъка върху лихвите от 
депозити, доходността на пенсионните фондове ще се увеличи. Както споменахме, за 
2012 г. доброволните пенсионни фондове отчитат над 7% средна доходност. [11] 

 
4. Застраховка „Живот“ 
Спестовната застраховка „Живот“ е другата възможност, която се предоставя 

на нашия пазар. Рисковият елемент при животозастраховането е относително малък, а 
спестовният елемент е значително по-голям. [2, стр. 24] Свободните средства следва 
да се вложат в животозастрахователна полица. Този вариант е по-обвързващ от дру-
гите алтернативи за спестяване. При полици със спестовен характер парите носят до-
ходност след определен срок, който е добре да бъде колкото се може по-дълъг 
(например 25 г.). Но пълният размер на покритието е на разположение още с подпис-
ването на договора. След като срокът изтече, сумата се получава, като към нея се до-
бавя и натрупаната лихва. След подписването на договора всеки месец трябва да се 
прави определена вноска. Това всъщност е цената, срещу която получаваме обез-
щетение при злополука, което е и целта на този вид застраховка. 

При застраховката „Живот“, свързана с инвестиционен фонд, клиентът оп-
ределя къде точно да бъдат инвестирани премиите, като с това поема целия инвес-
тиционен риск. В края на срока на застраховката получава договорената застрахова-
телна сума плюс начислените лихви от избраната инвестиция, т.е. доходът се опре-
деля от доходността на активите в избрания инвестиционен фонд. Клиентът във всеки 
момент знае къде са инвестирани неговите средства. Съществува пълна прозрачност 
на инвестициите и по всяко време клиентът може да получи информация както за 
стойността на инвестиционните дялове, така и за състоянието на своята лична инвес-
тиционна сметка. Всичко това дава възможност на застрахованите за едно гъвкаво уп-
равление на собствените финанси, което е и същественото предимство на застрахов-
ката. [4, стр. 14] Тук очакванията също са за бързо развитие на този тип спестяване.  
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V. Заключение 
Паричният пазар предоставя разнообразни по вид алтернативи за спестяване и 

инвестиране. В доклада разгледахме същността, особеностите, предимствата, недоста-
тъците и приложението на всяка една от тях. Капиталовият пазар излъчва различни 
сигнали и е податлив на външни фактори като икономическата и политическа обста-
новка. Тук, както и при взаимните фондове, доходът е необлагаем. От друга страна, 
при взаимните фондове съществува риск от отрицателна доходност. Относително ви-
сока доходност пък предлагат фондовете на доброволното пенсионно осигуряване. 
Застраховката „Живот“ също се оказва един успешен модел за спестяване. Каквото и 
да кажем като заключение в крайна сметка водещ мотив за избор трябва да бъде какво 
очаква да получи клиентът. Факт е, че към момента най-сигурен и популярен спесто-
вен инструмент остава депозитът.  
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Abstract: This project describes the design, technologies used in the implementation of web 
chat server – client environment. The benefit of such environment is easing the client to 
receive real time information and support.  This would result in raising the profit and the 
usage of a web site.  
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1. Увод 
Уеб-чатът е система за интернет онлайн комуникация, позволяваща на потре-

бителите да комуникират в реално време, използвайки лесно достъпни уеб интер-
фейси, отличаващи се със своята простота и достъпност за потребителите. Повечето 
от тези потребители не желаят или се страхуват от инсталирането на допълителен 
софтуер, както и от обучението за работа с такъв. Именно поради това, възможността 
за моментален достъп с използване единствено на уеб браузър е ключовия плюс на 
уеб чатът. От голямо значение е и възможността за обновяване на версията на чат сре-
дата и нейната функционалност без нужда от създаването на отделни версии за инста-
лация – костващи  излишни средства за тяхното създаване така и време и неудобство 
на потребителя. Приложим е в различни сфери – онлайн пазаруване, бизнес приложе-
ния, игри и други. 

Първите чат среди са били реализирани, използвайки динамично генерирани 
HTML страници. Тези интерфейси се характеризират със своята опростеност, възмож-
ност за използване на разнообразни и интерактивни шрифтове, цветове и графики. 
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Поради нуждата всяко съобщение да изисква формуляр за участие и изчакване стра-
ниците да се презаредят тази технология е бавна, тромава и ограничава максималния 
брой потребители като изисква по-голямо сървърно натоварване за обслужване на да-
ден брой потребители в чата.  

Новите технологии като: Java applets, jQuery, AJAX, техните графични възмож-
ности за създаване на динични уеб приложения и интерфейси чрез езика за програми-
ране JAVA ги прави идеалната среда използвана от най-популярните сайтове за уеб 
чат и до днес [4]. 

 
2. Използвани технологии 
 

За реализирането на проекта са използвани технологии, изучавани в учебния 
процес и извън него. За визуалния дизайн на сайта са използвани HTML и CSS кас-
кадни стилове. За постигането на максимална динамичност са използвани JavaScript и 
съответно библиотеката jQuery и AJAX. Тези технологии се изпълняват от браузъра 
от страната на клиента. 

Функционалността на уеб чата се извършва на база заявки от тип сървър-
клиент. Клиента зарежда страницата визуализирана посредством HTML, CSS и съот-
ветно специализирани функции, написани чрез JavaScript (jQuery), които изпълняват 
конкретни заявки към сървърната част [3]. 

От страна на сървъра тези заявки се премодифицират посредством JSP и пре-
пращат към ядрото на самия чат – добре структурирани Java Beans класове. Съответно 
класовете изпълняват изисканата операция и посредством типа на заявката, ако е не-
обходимо се обръщат към базата от данни за зареждане или запис на информация в 
нея. Реализирането на базата от данни е въз основа на MySQL технологията.  

MySQL е многопоточна, многопотребителска, SQL система за управление на 
бази от данни. Основните предимства на MySQL е, че се разпространява като свобо-
ден софтуер под GNU General Public License [2, 9]. При реализацията на MySQL и 
Java е необходимо използването на конкретен драйвър jConnector. 

В основата си jQuery опростява достъпа до всеки елемент нa дадена уеб-
страница, като по този начин позволява лесно изграждане на динамична функционал-
ност в страниците. Той е безплатен open source софтуер, лицензиран под MIT лиценз 
или GNU GPL и се използва 55% от 10000-те най-посещавани сайтове, която я прави 
най-популярната JavaScript библиотека днес [5]. 

Java Server Pages е технология, която помага на разработчиците на софтуер да 
създават динамични уеб страници базирани на HTML, XML или други видове форма-
ти. Той е подобен на PHP, но използва езика за програмиране Java. Необходим е уеб 
сървър със сървлет контейнер като Apache Tomcat или Jetty [7, 8]. 

Java Beans са класове, които могат по-лесно да се преизползват и да изграждат 
заедно приложения. В JSP страницата може да се създава и инициализира beans и да 
се получват или задават стойности на техните свойства. Java Beans могат да съдържат 
бизнес логика на приложението.  

За сигурност и защита на данните се използват два метода: 
- паролите се кодират чрез MD5 метод използжащ 32 битово хеширане; 
- съобщенията в базата от данни се криптират чрез симетричен AES алгоритъм,  

използващ един и същи ключ за криптиране и декриптиране на данните. Базиран е на 
принцип известен като заместителна пермутационна мрежа и е бърз както софтуерно 
така и хардуерно. 
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3. Реализация 
 
При регистрацията и вход в акаунта, jQuery (javascript библиотека) обработва 

данните като прави проверка за съвместимост, празни полета, непозволени символи и 
валидиране на електронна поща. Отново jQuery обработва и самите POST заявки пре-
давани към JSP (java server pages) през AJAX методи. От своя страна jsp се обръща 
към методите от описани java beans класове. Ето примерна диаграма на работата: 

 

 
Фигура 1. Диаграма на комуникационен поток 

 
При влизане в сайта се зарежда index.jsp.  
Проверява се дали е създадена потребителска сесия: 

 
 

 
Ако потребителят се е свързал, то има създадена сесия и се зарежда меню с 

опции за потребителя. Ако тя е празна, то потребителят не е влязал в своя акаунт и се 
зарежда началната страница с новините.  

 

 
Фигура 2. Начална страница на приложението 

 
За да използва уеб чата е необходимо да има регистрация от менюто Register. 

Формата за регистрация изисква съвсем кратка информация за потребителя:  потреби-
телско име; парола; e-mail адрес. 

Използван е JavaScript ( jQuery ) за валидиране на полетата. 
Ако някое от полетата е празно, по-късо от необходимия брой символи или 

съдържа невалидни символи, се извежда съответното съобщение.  



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 410

 
Фигура 3. Форма за регистрация 

Валидация register.js: 
 

 
 

Фигура 4. Предупредително съобщение (Валидация) 
 

Ако валидацията е преминала успешно, то AJAX POST метод изпраща данните 
от полетата към JSP и връща отговор към потребителя – дали регистрацията е 
преминала успешно или не.   

$.post реализира POST метод до reister.jsp файла, като изпраща данните от по-
летата username, password и mail (полета от формата за регистрация). 

JSP от своя страна обработва данните през Beans класовете и връща отговор в 
следния вид: 
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Полето с id=”response” връща статус на отговора, ако е 0, то е възникнала 
грешка при регистрацията и връща какъв тип грешка е възникнала. Ако е 1, то потре-
бителят е успешно регистриран и се извежда съответното съобщение. 

 
Полето с id=”msg” връща съобщението, което ще се изведе в кутията на потре-

бителския екран. 
 
Функцията prozorec от script.js използва jQuery User Interface библиотеката, за 

да изведе кутия със съответно съобщение за потребителя. 
 
Входа в потребителски акаунт е на същия принцип както формата за регистра-

ция. Отново JavaScript извършва валидиране на полетата. След което AJAX POST 
метод изпраща данните. JSP от своя страна проверява в базата от данни дали същест-
вува такова потребителско име и парола и връща отговор до потребителя. Ако съ-
ществува,се създава потребителска сесия и потребителя е успешно свързан, ако не- 
извежда съобщение за грешка. Следва част от кода за създаването на потребителската 
сесия: 

 

 
 

Функията session.setAttribute създава потребителската сесия, единствено и 
само, ако след проверка в базата съществува такъв потребител и парола. Докато 
сесията е активна, потребителят е логнат в акаунта си. При неактивност 30 минути 
(1800 секунди) или при натискане на бутона за изход (Logout ) сесията се терминира.  

 
Паролите на всички потребители в базата от данни се кодират (хешират). Из-

ползва се известният алгоритъм за хеширане MD5. MD5 метода за хеширане на 
пароли не гарантира 100% сигурност на вашите пароли и не е най-ефикасния метод за 
кодиране, но е използван, тъй като е интересен аспект от учебния процес. За по-голя-
ма сигурност е препоръчително използването на минимум 10 символна комбинация 
от букви, цифри и специални символи. 

 
За връзка с базата данни се използват методи от класа Connect.java. Хеширане-

то се изпълнява от класа Hasing.java, следва част от неговия код: 
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В променливи са зададени конфигурационни данни за връзка към сървъра, 

улесняващо процеса на инсталация: 
 

 
 
 

При вход в потребителски акаунт, потребителя има право да промени своя цвят, 
с който другите потребители в чата ще го виждат: 
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Фигура 5. Функция за промяна на цветовете 

 
 

Всички съобщения се съхраняват в базата данни (в таблицата chat) и се зареж-
дат от там. При вход в чата всеки потребител зарежда всички записани съобщения в 
базата данни. При изход от чата брояча за прочетени съобщения на всеки потребител 
се нулира (при следващ вход в чата потребителя отново ще зареди всички съобщения 
писани от потребителите). За изчистване на съобщенията от базата данни се използва 
страницата clear_chat.jsp 
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ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА МРЕЖА  
И НЕЙНОТО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ СРЕД СТУДЕНТИТЕ 

 
Ани Боянова Ангелова, Георги Иванов Дойчинов 

ВУ „Колеж по телекомуникациите и пощите” – София 
ІІI курс, спец. „Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите” 

 
 

Резюме: В доклада се анализират основни функционални възможности на Българ-
скта изследователска и образователна мрежа. Посочват се начини за ефективното 
им използване за повишаване качеството на подготовката и на научните разра-
ботки във висши училища. Направени са препоръки за нейното популяризиране за по-
пълноценно мотивиране на студенти и млади учени. 
 
Ключови думи: Българска изследователна и образователна мрежа, ГРИД, функ-
ционални възможности, мотивация на студенти и младите учени. 

 
 

С развитието на информационните технологии обучението се изменя с бързи 
темпове – традиционните форми изостават и дават път на иновациите. Студентите 
вече не разлистват учебници, а използват Internet за да се сдобият с нужните им мате-
риали за повишаване на подготовката си. Начинът на живот, наложен от интензив-
ността на съвременния свят мотивира студентите да използват “Българска изследова-
телска и образователна мрежа” БИОМ1 за повишаване на професионалната и лична 
реализация. Тя активно се използва от висшите училища и от научните институти. 
Нейната високо скоростна информационна инфраструктура осигурява връзка с 
Паневропейските и световни научно- изследователски мрежи. 

Нагласите и очакванията на студентите към образованието и необходимостта 
от качествена подготовка налагат ново преосмисляне в тази област. В условията на 
преход към пазарна ориентация на икономиката ценностите на младото поколение са 
променени. Студентите масово не посещават лекции, които могат да са им от голяма 
полза при провеждане на изпитни процедури, и не участват в учебно-изследователска 
работа. Необходима им е допълнителна мотивация за включване в разработването на 
научноизследователски проекти. 

Цел настоящия доклад е функционален анализ на възможностите на Българ-
ската изследователска и образователна мрежа за повишаване качеството на подго-
товка на студентите, за повишаване професионалната квалификация на преподавател-
ския състав (в научно и методическо отношение) и за стимулиране разработването на 
научни изследвания и тяхното популяризиране. 

Във висшите училища обучението се характеризира с формиране на знания, 
умения, атитюди и др. В съвремието във всички развити страни голяма част от насе-
лението посещават висши училища през определена част от живота си. Защото вис-
шето образование играе важна роля в развитието на националните икономики на тези 
страни. Само по себе си висшето образование е значим стопански сектор, който е и 
                                                            

1 БИОМ – Българска изследователска и образователна мрежа 
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източник на квалифицирана работна сила за останалата част от стопанството. Високо-
качествена подготовка се формира в специализирани висши училища, обикновено 
наричани университети или колежи, и завършва с получаване на диплома или акаде-
мична степен [5]. Висшето образование икономически влияе не само върху трудовите 
пазари, но и директно върху производствения процес, като източник на нови техноло-
гии, които все повече обхващат целия свят. 

 
Изследователски и образователни мрежи 

 

През 80-те години прогресът в микроелектронната техномогия доведе до създа-
ване на множество микрокомпютърни системи, чрез които потребителят получава 
възможност за интензивна обработка на информация [1]. Създадоха се предпоставки 
за възникване на Интернет и тя естествено се появи  преди около тридесет години по -
проект на военното ведомство на Съединени американски щати (САЩ) в опит да бъде 
създадена глобална мрежа, свързваща локалните мрежи на военните бази, чрез радио 
или сателитни комуникационни средства, наречена Arpanet [5]. Експерименталната 
мрежа Arpanet e била с предназначение да обслужва изследователската работа на 
военни и граждански институти и по-специално за разработване на мрежа, която да 
остава функционираща дори при отпадане на някои нейни възли [5].  

Широкото разпространение на компютърните мрежи в последните години е 
неразривно свързано с развитие на съобщителната техника [1]. В тях всеки потре-
бител може да получи достъп до всяка приложна програма, намираща се в който и да 
е хост [1]. 

Понастоящем Интернет позволява или ускорява възникването на нови форми 
на общуване между хората, като instant messaging, интернет форуми и социални мре-
жи [5]. Услугата електронната поща e-Mail (Computer Mail) е може би най-популяр-
ната услуга сред потребителите в мрежата [1]. 

За да се изпрати едно съобщение по мрежата, компютърът подател трябва да 
„постави” своите данни в своеобразен „плик”, наречен Интернет протокол (Internet 
Protocol – IP), където са записани адресите на подателя и получателя. Типични 
протоколи за слоя за връзка са: FDDI (Fiber Distributed Data Interface) и PPP (Point to 
Point Protocol) и др. [1]. 

Софтуерът за слоя, за връзка е известен като драйвер за устройство и обикнове-
но е вграден в мрежова карта [1]. Потребител е този, който независимо от коя от спо-
менатите мрежи, може да изпраща съобщения до получател от друга мрежа с изклю-
чение на местата, до които достъпът му е ограничен [1]. Така например телефонните 
или телевизионните услуги стават съответно интернет телефония и интернет телеви-
зия. Издаването на вестници е трансформирано в уебсайтове, блогове и фийдове [5]. 

Динамичното развитие на изследванията в областта довеждат до ускоряване и 
оптимизиране на обработката на информация в хетерогенна изчислителна среда с 
централизирана комуникационна подсистема [2] и стимулира развитието на изследо-
вателски и образователни мрежи. 

Ползването на изследователски мрежи е съществена компонента в почти всич-
ки изследователски и образователни дейности. Мрежи за изследвания и за образова-
ние в Европа са организирани в йерархични нива и свързват потребители на научни 
изследвания в единна образователната общност. Мрежова връзка между крайни 
потребители се осигурява чрез верига от мрежи, всяка свързана към следваща. Вери-
гата обикновено започва с кампусна мрежа, а след това включва регионална мрежа, 
преди да се свърже с Национална изследователска и образователна мрежа (НИОМ). 
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Националната изследователска и образователна мрежа (National research and 
education network (NREN)), популярна също и под наименованието академична мрежа 
(на английски: academic network) е специализиран доставчик на интернет услуги за 
нуждите на научните и образователни общности в дадена страна [2]. Тя се отличава с 
поддръжката на високо-скоростна опорна свързаност и предлага резервирани канали 
за конкретни научни проекти. Това e мястото, където най често първоначално се 
внедряват нови Интернет технологии, преди тяхното масово разпространение сред 
комерсиални Интернет доставчици. 

Създаване на Българска изследователска и образователна мрежа 
Създаването на национален мрежов възел започва през 90-те години, когато е 

установена връзка към Виенския университет. Комуникационните линии между раз-
личните академични институти и университети са реализирани чрез публична мрежа 
за обмен на данни – БУЛПАК (Българска обществена мрежа за предаване на данни). 
Като апаратни средства са използвани персонални компютри IBM 4330 и VAX11/750, 
свързани в локална мрежа Ethernet. 

България е приета за член на EARN (European Academic Research Network – 
Европейската академична и изследователска мрежа) през 1991 г. Създава се сдруже-
ние с идеална цел УНИКОМ (УНИверситетски КОМуникации в България) [3]. 

На Фиг. 1 е показано къде в цяла Европа има национални мрежи на различните 
европейски страни, които обменят опит и знания в различни научни сфери. 

 

 
Фиг. 1. European Academic Research Network – Европейската академична  

и изследователска мрежа 

 
Българската национална изследователска и образователна мрежа продължава 

своето развитие и до днес. Опорният й възел е разположен в Института по паралелна 
обработка на информацията (ИПОИ) – Българска академия на науките (БАН). Една от 
секциите става координатор на Националната академична и изследователска мрежа, 
която осигурява Интернет свързаността между университети, изследователски инсти-
тути, библиотеки, средни училища и др.[3].  
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През 2004 г. Мрежата в България се състои от пет регионални центрове, които 
се намират в Софийския университет, Техническия университет – София, Техничес-
кия университет – Пловдив, Техническия университет – Варна и в Националния 
военен университет – В. Търново [3]. 

 

 
 

Фиг. 2. Структурна схема на Българска изследователска  
и образователна мрежа 

 
На фиг. 2 е показано, как в действителност се осъществява връзката за интернет 

в университетите в страната. Топология показва входящият и изходящият трафик, 
който се прави от различните вузове. Стрелките с различен цвят отразяват трафика на 
дадена университетска мрежа, а от ляво по вертикала са показани интернет трафици-
те, които съответстват на в момента. 

Българска изследователска и образователна мрежа съдейства за създаване и 
функциониране на научно изследователски мрежи, за интегриране на български 
образователни, научни и културни ресурси в световното информационно простран-
ство и др. Стимулира българската научна общественост и българските граждани за 
пълноценно използване на Паневропейските и световни научноизследователски мрежи 
[3]. Проектът и мрежата GÉANT представляват високоскоростна и надежда паневро-
пейска комуникационна инфраструктура, която обслужва научно изследователската и 
образователна общност [3]. В ХХI век, всичко се случва в “мрежата” и ежедневието на 
всеки втори образован човек е свързано с Интернет. Хората вече не комуникират “ лице в 
лице”, а пишат предимно имейли, т. е. общуват чрез невербална комуникация. 

Ясно е, че използването на тази мрежа не е задължително, но при участие с 
проекти на международно равнище е силно препоръчително. Но от друга страна е 
ефективно, защото ако се използват мрежи на частни интернет доставчици ще е много 
по-скъпо за дадената институция, която разработва проектът. 
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За получаване на голям трафик при разработка на по-значими проекти са нуж-
ни големи специализирани и изчислителни машини, като например ГРИД (Grid) и 
супер компютър. ГРИД са изчислителни мрежи за разпределени изчисления, в който 
„виртуален суперкомпютър” се представя във форма на клъстери, свързани в мрежа, 
включваща слабо свързани, хетерогенни компютри, които работят заедно за да из-
пълнява на огромен брой задачи (операции, работи). 

Тази относително нова технология се използва за решаване на научни, матема-
тически задачи, които изискват значителни изчислителни ресурси [6]. Grid – компю-
тинг е нов клас информационна инфраструктура. В нея се създава безопасен и маща-
бируем изчислителен механизъм и в състава му влизат, различни класове компютри, 
програмно осигуряване и мрежово оборудване, свързани в мрежа [7]. 

Гридовете или компютърните решетки свързват изчислителни ресурси, раз-
пръснати в най-различни точки по света за целите на мащабни научни изследвания. В 
някои случаи става въпрос и за локални или интрагридове (подобно на интранет), 
които обединяват компютри в рамките на една сграда – за нуждите на академична 
институция или бизнес организация [8]. 

Широкото разпространение на Българската изследователна мрежа между вис-
шите училища е факт, но само малка част от техните възпитаници знаят за нея. Този 
слаб интерес се дължи на факта, че тя не се рекламира. Мрежата дава значително по-
големи възможности на студентите и на младите учени, защото предоставя изключи-
телно бърз интернет, който позволява много по-големи възможности за “намиране” 
или извличане на данни. 

На практика Българската изследователна мрежа предоставя на висшите учили-
ща и научни институти необходима информационна инфраструктура за създаване и 
поддържане на научно изследователски и други информационни мрежи. Определя ус-
ловия за свързване на висшите училища и научни институти с информационна 
инфраструктура, и за осигуряване на връзка с Паневропейската научноизследовател-
ската мрежа. Създава и подържа виртуални пространства (Интернет портали) за 
обмен на информация и идеи сред потребителите на научноизследователски мрежи. 
Подпомага участниците в проекти и дейности, свързани с развитието на информаци-
онните технологии в България и чужбина. 

 
Защо повечето от студентите не знаят за нея? 
 

Това е доста обширна тема, но главното е това, че Българската изследователска 
и образователна мрежа не се рекламира и не се говори масово за нея, освен от тези, 
които я използват. Множеството студенти дори не знаят, за какво тя може да се из-
ползва. Понастоящем повечето от студентите влизат в нея да сърфират, да ползват е-
mail, да общуват в социалните мрежи и др. Това са най-често използвани начини на 
комуникация, защото никой не е направил усилие да им разясни за какво тя е пред-
назначена. 

Но дори и да бяха запознати с функционалните възможности на БИОМ 
(Българска изследователска и образователна мрежа) 72 % от студентите няма да 
запомнят, тъй като множеството от тях не се интересуват от качествена подготовка, а 
главно от получаване на диплома.  

Например Висшето училище „Колеж по телекомуникации и пощи” в сравнение 
с други висши заведения е с най-малко потребление на Интернет услугата. В анкетни 
разговори със студенти бе установено, че те не знаят, кой предоставя интернет 
услугите. На въпроса „Защо, според вас потреблението е толкова малко”, 50% от за-
питаните отговориха, че в някои от залите Интернетът е умишлено спрян или ограни-
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чен. Този въпрос, бе зададен и на преподаватели и те отговориха, че студентите из-
ползват социалните мрежи за да сърфират, а не за самостоятелна подготовка. 

Студенти дори пък се оплакват, че са принудени да плащат на други оператори 
за интернет услуги вместо  на пример след 18:00 часа трафикът да се пренасочи към 
студентските общежития и така да се насърчи ползването на Българска изследовател-
ска и образователна мрежа за курсови разработки, дипломни работи, а също и на 
учебно-изследователски проект. 

И тук остро възниква въпросът за мотивацията на студентите. 
 
Какво е мотивация в теоретичен аспект? 
 

Известно е, че мотивацията е процес на подтикване на себе си и на останалите 
към дейност, която да води към достигане на лични цели и постигане целите на орга-
низацията [4]. Тя е осъзнато средство за удовлетворение на някаква потребност. 
Сложността на мотивационните процеси се корени в това, че хората се различават по 
характер, лични черти и съществува огромно разнообразие на конкретни човешки 
потребности. Именно те формулират различни цели и типове поведение [4]. 

Мотивацията при студентите може да се разглежда и като атитюда. Атитюдата 
е склонност, отношение към нещо или към някой, нагласа на поведение. Нейната 
обективно-субективна същност в значима степен определя поведението на личността, 
обединявайки социалното и психологическото в поведенческа система. 

В социалната психология като синоним се използва понятието „нагласа” – 
относително устойчива първична вътрешна насоченост или предразположение на ин-
дивида към определен тип реагиране, която определя неговите действия и преживява-
ния [4]. Тези две понятия сами по себе си са различни, но в този случая има връзка 
меду тях и тя е, че и двете понятия водят индивида до стремеж за постигане на край-
ната му цел. 

Необходимо е преподавателите да имат познания не само по съдържанието на 
учебните дисциплини, която преподават, но и в сферата на съвременната педагогика – 
в превод от гръцки παιδαγογια буквално означава „дете-ръководство“ или ръководство 
на детското развитие [5]. 

Педагогиката е социална наука, която изследва същността, закономерностите, 
тенденциите и перспективите в развитието на педагогическия процес. Педагогичес-
ката дейност често се свързва с понятието мъдрост и е неразделна част от развитието 
на цивилизацията [5]. В контекста на учене цял живот (Life-long learning) се използва 
думата андрагогия, който е еквивалентен термин при възрастните. 

Андрагогията е наука за образованието – обучението и възпитанието на въз-
растни. Тя е система от научни познания, организирани и проверени в практиката за 
реализация на учебно-възпитателна дейност. Именно в този контекст преподавателите 
във висшите училища, следва да популяризират функционалните възможности на 
Българската изследователска и образователна мрежа. 

Мотивацията на студента към по-висока образованост е процес и продължава 
не само в къщи, в началното училище, в гимназията, а и в университетите, които раз-
виват интелектуалния потенциал, начина на държание и общуване, включително в 
социалните мрежи. Това е подготовка, която е необходима след завършване за пости-
гане на по-добра реализация в професионален и в личен аспект. 

 
Методически насоки 
 

Как да се започне да се говори за ефективното ползване на Българската изсле-
дователска и образователна мрежа. 
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Първо – Да се дава информация за функционалните възможности на Българ-
ската изследователска и образователна мрежа (БИОМ) в социалните мрежи с полз-
ване на ефекта „от уста на уста”. От компетентен студент или млад учен да се раз-
пространи за какво, за кого и как може да се използва съответната мрежа. 

Второ – Да се направи семинар за активните потребители-студенти, които ак-
тивно ползват мрежата за да се насочат методически, как да я популяризират сред 
своите колеги. 

Трето – Да се насърчава разработването на изследователските проекти от сту-
денти и млади научни сътрудници с помощта на ресурсите на мрежата. 

Четвърто – Не само висшите училища и научноизследователските институтите 
да я ползват, но и да се популяризира в лицеите към висшите училища. Доказано е, че 
ако ученик още в “ранна” възраст започне да се занимава с изследователски анализи, 
той увеличава своя потенциал, по-бързо се развива и в последствие започва активно да 
участва в разработки и проекти. Тази мотивация усилва потенциалното му развитие, и 
след като завърши той по лесно се реализира професионално на пазара на труда. 

 
Изводи и препоръки 
 

Динамичното развитие на изследванията водят до ускоряване и оптимизиране 
на обработката на информация. Затова има остра нужда от научни проекти, които да 
са в сътрудничество с Българската изследователска и образователна мрежа. Това 
помага и на двете страни, не само за развитие на иновационни технологии, но и до “по-
добро” ниво на образоване на студентството, което ще изгради Интернет обществото. 

В този контекст може да се направи извод, че използването на тази мрежа ще 
покаже в действителност, че подрастващото поколение не е толкова “ограничено”, и 
не се занимава само със социалните мрежи. Използвайки своя капацитет, индивидът 
може да се развива в професионален и в личностен план, а не само да играе на видео 
игри, да слуша музика и да гледа филми в мрежата. 

Българската изследователна и образователна мрежа първоначално следва да се 
популяризира с обяснения на млади учени, студенти и ученици, как тя да се използва. 

Може да се направи и специализирано методическо пособие под форма на 
достъпна брошура, която да се предоставя на всички желаещи да се запознаят със 
съвременната технология на Българската изследователна и образователна мрежа, 
заедно с указания, как ефективно да се използва в учебния процес и при разработване 
на научни проекти и трудове. 
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ARIMA МОДЕЛ КАТО МЕТОД ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ  

НА ЦЕНАТА НА ЧЕРНОТО ЗЛАТО 
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Бургаски свободен университет 

 
ARIMA MODEL AS A METHOD FOR FORCASTING  

THE PRICE OF THE BLACK GOLD 
 

Milena Naskova Georgieva 
Burgas Free University 

 
 

Abstract:  Forecasting the price of the crude oil on the world market is a very important 
task, not only for the ones that sale it, but also for everyday people. We do need a good 
forecasting model and with this paper we will concentrate on a well known mode, the 
ARIMA model. We will try to predict a price for a short term and we will compare our 
prediction with real prices, so we will have the chance to see whether our model is 
trustable. 
 
Key words: Crude oil, price forecasting, ARIMA model, ARMA model, Brent. 
 
 

Цената на суровия петрол в периода 1930 г.–1960 г. е била 1-2 долара на барел. 
През 60-те години се създава ОПЕК (организация, в която влизат част от страните 
производителите на петрол). Основна задача според устава й е координация и уеднак-
вяване на петролните политики на страните членки и определяне на методи за защита 
на техните индивидуални и групови интереси. През 70-те години ценообразуването 
попада под опеката на ОПЕК, в резултат на което в годините между 1970 и 1974 цена-
та нараства шест пъти. Като основна причина за ценовият скок се сочи желанието на 
страните членки в ОПЕК за високи печалби. След този период цената на един барел 
суров нефт остава сравнително стабилна, 11-15 долара за барел. Следва нов скок в 
периода 1979 и 1980,  като цената достига до 40 долара. За основна причина се сочи 
Ирано-Иракската война. До средата на 80-те години посредством различи маневри 
ОПЕК се опитва да поддържа висока цена на суровият петрол. От горе изложеното 
става ясно, че ценообразуването на барел суров петрол се влияе от широк спектър 
процеси в икономиката, политиката, природни явления и др. Поради тази си сензитив-
ност правенето на каквато и да е прогноза за цената на петрола е трудна задача, но 
паралелно с това позволява креативност на изследователи и математици.  

Първата част на изследването е посветена на различни разработени и използва-
ни подходи в опит да направят достоверно прогнозиране на цената на суровият пет-
рол в краткосрочен план. Втората част съдържа основни дефиниции, нужни за разби-
ране на изложението. Третата част е посветена на математическия модел ARIMA, а 
последната представя анализ на резултатите от прилагането на ARIMA модел върху 
данни за цената на суровият петрол, извлечени от сорт Брент.         
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Методи 
Две са основните препятствия, с които се сблъскваме при опити за съставяне на 

модел за прогнозиране цената на суровия петрол. Първото препятствие е изборът на 
променливи. По правило пазарът на петрола е нестабилен и често цената се влияе от 
различни фактори, които често не са ясно изразени, а точно обратното скрити вътре с 
някакъв друг вид процес. Второто препятствие е хаотичността, която се наблюдава в 
поведението на цената. [10] 

Едни от най-често използваните методи за моделиране на прогнозиране в крат-
косрочен план са: 

 Субективни методи; 
 Едно-променливи методи; 
 Много-променливи методи; 
 Предвиждане на крайния потребител; 
 Комбинаторни методи. 

Към субективните методи спадат вътрешно чувство, преценка, интуиция, ико-
номически познания, като изследователя може да използва или не данните от даден 
минал период. [1] 

Едно-променливият метод се базира изцяло на минали наблюдения в опреде-
лен период от време или с други думи временни редове. Много от използваните моде-
ли за прогнозиране попадат именно в тази група, както и моделът, който ще обследва-
ме в това изследване. [1] 

Много-променлив метод се опитва да установи случайни връзки между раз-
личните фактори, които имат директно или косвено влияние върху цените на суровия 
петрол. [1] 

Моделът на крайния потребител разпада петролът на основни съставки и/или 
суровини според консумацията им. Тези компоненти се изразяват посредством тяхна-
та физическа, техническа и икономическа същност. [1] 

В реална обстановка се прави комбинация от различни по вида си методологии, 
като крайната цел е постигане на максимално близки релевантни резултати. Днес се 
правят опити в разработки на модели от ново поколение като се използват изкуствен 
интелект и размита логика, която се базира на естествените за хората: околност, взе-
мане на решения в атмосфера на несигурност, липса на информация, частични знания, 
разбиране за истина и класова принадлежност. Този подход представлява изчислите-
лен модел, който симулира биологична невронна мрежа, която се състои от неврони 
свързани помежду си, през които преминава информация и на базата на тази инфор-
мация се правят изчисления. Мрежа е адаптивна, т.е. променя същността си според 
вътрешни и външни влияния. Този модел може да се разглежда като нелинеен статис-
тически метод за правене на прогнози на бъдещо развитие на процес. [2] 

 
Временни редове 
Анализът на временни редове предполага, че данните(приходи от продажби, 

консумация на енергия и др.) имат близка връзка с времето, поради което можем да 
създадем статистически модел и да използваме времето като независима променлива 
за прогнозиране на зависими променливи. Пример за временен ред е консумацията на 
електрическа енергия на едно семейство за период от една година.  

Статистическият ред се определя от тенденцията(ТR), сезонните(S) и циклични 
изменения(C). Тенденцията описва посоката и скоростта на изменение на временния 
ред. Пример за тренд е увеличаването на борсовите цени за период от десет години. 
[3] Сезонната вариация се отнася до периодично увеличаване или намаляване, което 
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се случва в рамките на една година. Цикличната вариация e повтарянето на модели на 
поведение в тренда. Пример за циклична вариация е, ако едно семейство има най- ви-
соко потребление на ток през месец юли 2012, следващият пик в потреблението е ме-
сец юли 2013. Друг важен аспект от разбирането на временните редове е стационар-
ността им, или казано с други думи, дали в един ред се наблюдава тенденция на изме-
нение и/или сезонност. [3] В случай, че се наблюдава такава тенденция и/или сезон-
ност редовете са нестационарни и стационарни в обратният случай. За да приложим 
моделът, който ще изследваме е наложително реда да бъде сведен до стационарен 
посредством елементарни математически преобразувания като например логаритму-
ване.  

 
ARIMA 
ARIMA е математически модел, които се използва за предвиждане. ARIMA е 

съкращениe за авторегресионен модел интегриран анализ на плъзгащи се средни. 
AR(autoregressive), I(integrated), MA(moving average), като всяка част от това съкраще-
ние описва отделна част от модела. 

ARIMA процесите са обширно изучавани и са важна част от временните редо-
ве. Те са популяризирани от Бокс и Дженкинс в началото на 70-те години на миналия 
век. 

АRIMA процес се изписва по следният начин ARIMA(p,d,q), където р описва 
AR частта, d описва I частта, q описва МА частта.  

АR(p) процес – всяко наблюдение е функция на предните p наблюдения. Пр. 
ако р=1, то всяко наблюдение е функция на само едно предишно наблюдение. Е опис-
ва наблюдаваната стойност за време т, ет-1 е предишната наблюдавана стойност t-1, vt  
е случайна грешка. 

 
(1)    

   [5] 
 
I(d) – определя дали наблюдаваните стойности са директно моделирани, или са 

моделирани разликите между последователните наблюдения. Ако d=0, наблюденията 
са моделирани директно, ако d=1, то са моделирани разликите между наблюденията. 
Ако d=2, то са моделирани разликите на разликите на наблюдаваните стойности. 
Рядко се d е по-голямо от 2. „I” или integrated се отнася до данни генерирани от нере-
гулярна активност, пример за такъв род активност е внезапен спад на продажбата на 
самолетни билети, поради съображения за сигурност, които се пораждат у потенциал-
ните клиенти след самолетна катастрофа. 

МА(q) процес – всяко наблюдение е функция на предишните q грешки. Ако 
q=1, то всяко наблюдение е функция на само една грешка. Тук vt представлява случай-
ната грешка за време t, а et-1 представлява предишната случайна грешка за времето t-1.  

(2)     [5] 

Комбинирането на тези три части ни дава ARIMA процеса.  Ще използваме 
този процес за да се опитаме да направи прогнозиране за цената на барел петрол от 
сорт Брент.  
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Суров петрол сорт Брент се добива в Северно море, което находище е открито 
през 1970 година. Брент е образувана от първите букви на имената на етерично-
маслени слоеве – Broom, Rannoch, Etieve, Ness и Tarbat. Сорта Брент е една от основ-
ните марки търгувани на световният пазар.  

 
Математически модел 
Целта на ARIMA моделът е да направи връзка между настоящите и миналите 

стойности на динамичния ред по такъв начин, че да може да се направи прогноза на 
база данни от изминал период от време. Най-важното условие при прилагане на 
ARIMA модела е, че редът трябва да е стационарен или да може да се сведе до такъв. 
Най-лесно е да се провери дали даден ред е стационарен, като се изчертае с подходящ 
статистически софтуер. В случай, че редът е нестационарен, той трябва да бъде транс-
формиран в стационарен, в противен случай крайният резултат няма да има смисъл. 
[6] 

 
Езикът R 
R е език за програмиране създаден 1993 година от Рос Уака и Робърт 

Джентълмен. R e език базиран на езика S, като първоначално е наречен “GNU S”, a на 
по-късен етап е преименуван на R, използвайки първите букви на двамата създатели. 
R се разпространява под лиценза GNU General Public license, който дава възможност 
на потребителя да модифицира и допълва R според нуждите си. За R има голямо 
количество пакети, които са общо достъпни чрез интернет и с много малко усилия да 
бъдат инсталирани и използвани. Всъщност освен лекотата в изучаването и използва-
нето на R е важно да се отбележи това, че не е необходимо да се познава изцяло 
теорията, която се крие зад всеки пакет, функция или модул. Език R се използва  за 
създаването на сложни математически модели при изследване на огромен брой 
теории (ДНК, епидемии, борсови цени и др.).  

 
Цените на петрола и АRIMA моделът 
През месец март 2013г. икономическата ситуацията в Кипър се обостри и упо-

рито се заговори за фалит на островната държава. Кризата в Кипър толкова се задъл-
бочи, че се наложи затваряне на банките на 16.03.2013 и ограничаване на сумата, 
която може да се изтегли в размер на 100 евро на ден. Кипърското правителство реша-
ва да използва правата си за добив на петрол и природен газ в района на острова, като 
гаранция по международния спасителен пакет, вместо да облага с данък паричните 
средства на поданиците си вложени в банки. Същевременно с това излезе информация 
за понижаване на нивата на запас от петрол на САЩ. Китай, който е най-големият 
потребител на петрол в света, също записа спад в запасите си. Всичко това доведе до 
спад на цената на суровия петрол до ранните часове на 25.03.2013, когато се разбра, 
че Кипър е постигнал споразумение за спасителен заем в размер на 10 милиарда евро. 
Същият ден цената на петрола се повиши. Въпреки силният натиск, който наблюдава-
ме при другите стоки, петролът за сега успява да се задържи на едно завидно високо 
ниво. На 25.03.2013 суровината завърши на най-високата си стойност за последния 
месец. 

Събитията влияещи на цената на петрола са от широк спектър и няма как да 
бъдат обхванати в едно изследване. Изследването в този труд се базира на математи-
чески модел, който използва данни от изминал период и на база на този период се 
опитва да направи прогноза за кратък бъдещ период, което от своя страна приема, че 
събитията няма да са драстично по-различни от тези до сегашния момент. 
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Като цените на повечето стоки и тези на петрола бележат пикове и спадове. 
Един цикъл при цената на петрола може да трае години, а също така цената се влияе 
както от търсенето и предлагането, така и от явни и неявни действия на спекуланти, 
дилъри и други.  

След като имахме възможността да се запознаем с модела ARIMA и езика R, 
нека разгледаме как изглежда цената на петрола от сорт Брент от 1987 година до края 
на 2013. Данните са взети от сайта на EIA [12]. Като първа стъпка нека погледнем 
графичното изображение на разпределение на цената. 
 

 
Фиг. 1. Графично представяне на цената на суровият петрол  

за периода 1987-2012 
 

Съдейки по визуализацията на временния ред на фиг. 1, забелязваме, че няма 
сезонност и цикличност в цените на петрола, т.е. няма ясно изразени модел на еднак-
вост в поведението на цената в определен период (пр. един месец, три месеца, една 
година и т.н). Също така не се забелязва повторяемост на модел на поведение в рам-
ките на една година, което означава, че липсва сезонност. Обаче, ясно се забелязват 
резки промени в цената, които се дължат на събития с широк спектър и различен раз-
мах на влияние. Не може да не се отбележи резкия спад на цената към края на 2009 
година. Това е всъщност периода, в който световната икономическа криза се задълбо-
чава. Този спад неминуемо ще повлияе на предвиждането на цената на суровия пет-
рол, ето защо е важно да се отбележи присъствието му.  

В работата са представени получените резултати от 80% и 95% доверителни 
интервали по данни за периода от 17.10.2012 г. до 04.03.2013 г. и е направена съпо-
ставка с реално регистрираните цени. R има възможност сам да избере най-подходя-
щия ARIMA модел измежду 50 заложени, като се опитва да приложи най-подходящия 
за обследвания ред. [4] За редът с цените на петрола, R избра следният ARIMA (0, 1, 1) 
модел. На фиг. 2 е изобразена прогнозата за дадения по-горе период. В опит да се 
направят получените данни по-прегледни, бяха изнесени в допълнителен файл и отно-
во изчертани, както е показано на фиг. 3 и фиг. 4. 
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Фиг. 2. Предвиждане за следващите деветдесет и три дни 

 
Следващите две графики представят  80% и 95%  доверителни интервали за 

оценка на цените на петрола. 

 
Фиг. 3. Цената на петрола за периода 17.10.2012 до 04.03.2013 при 95% вероятност 
 

На фиг. 3 са изобразени горна и долна доверителна граница на прогнозирането 
за цената на петрола за дадения период, а в средата е изобразена реалната регистрира-
на цена за същият този период.  
 

 
Фиг. 4. Цената на петрола за периода 17.10.2012 до 04.03.2013 при 80% вероятност 
 

На фиг. 4 са изобразени горна и долна доверителна граница за периода, а в сре-
дата отново е изобразена реално регистрираната цена на петрола на световния пазар. 

Прави впечатление това, че и при двете фигури, реалната цена излиза от гра-
ниците предвидени от модела, като постепенно се връща в същите тези граници и 
въпреки колебанията си, остава в тях. Тук би следвало да си зададем въпроса, защо се 
получава това и има ли възможност да се разработят модели, които да бъдат по-
успешни. 
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ARIMA и цената на суровият петрол 
Цената на суровият петрол реално няма свободно движение и свободен пазар 

след създаването на OПЕК. Моделът, който беше разработен за целите на тази статия, 
не включва непредвидими събития, било то свързани с икономически или полити-
чески събития, финансови сътресения или природни явления. ARIMA може да се из-
ползва за краткосрочни предвиждания и ето защо се проваля в предвиждане на цената 
за период след година, две или повече. Освен това, моделът използва за прогнозиране 
на бъдещата цена, изключително последните налични данни, които включват и най-
драстичният спад на цената на петрола в края на 2009 година, началото на глобалната 
икономическа криза.  

Освен гореспоменатите фактори, които влияят на цената на петрола, би тряб-
вало да се спомене и един много сериозен проблем, а именно спекулантите. Според 
списание „Форбс” цената на петрола към дата 27.02.2012 би могла да се понижи от 
108$ за барел на 74,61$ за барел, ако се отстранят спекулациите. [13] Според Goldman 
Sachs на всеки милион барела петрол се добавя 10% към цената именно заради 
спекулации, което намира отражение в ежедневието на всеки един от нас. С всеки 10$ 
повишаване на цената на барел петрол на световния пазар, цената на бензина се пови-
шава с 24%. Това означава, че за всеки долар повече в цената на барел петрол, то це-
ната на галон бензин (1 галон се равнява на 3.785 литра) се повишава с 0,56 цента.  

ARIMA е добър метод за правене на прогнози за кратък период. Въпреки при-
емливите резултати, би следвало да се търсят и други математически модели, които 
включвайки и неконвенционални подходи, биха могли да дадат по-задоволителни ре-
зултати. Един добър кандидат е математически модел базиран на размитата логика.  

Въпреки това, моделът може да се обяви за успешен за целите на проучването и 
би могъл да се използва като база за по нататъшни разработки в областта. 
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EDUCATIONX 2.0 

 
Георги Финдулов 
спец. ИКН, 1 курс 

Бургаски свободен университет 
 
 

Abstract: EducationX 2.0 is a free system for school education which main purpose is to 
make the learning process easier for students. The application is advised for students from 
9th to 12th grade but can be used by everyone who are interested in science and would like to 
acquire new knowledge. It is developed in Visual C# 2010 WPF using .NET 4.0. 
 
Keywords: EducationX, Education, School, C#, WPF, .NET 
       

EducationX 2.0 е безплатна и свободно разпространявана онлайн система за 
обучение под формата на компютърно приложение. Целта на програмата е да улесни 
учениците в учебния процес, както и да осигури по-лесен начин за обмен на информа-
ция и комуникация между тях. Всеки потребител, който се регистрира в системата, 
има право да: 

- чете и публикува уроци 
- създава и решава тестове 
- пише теми във форума на програмата 
- изпраща и получава съобщения. 
 

Приложението е предназначено предимно за ученици от 9 до 12 клас, но може 
да се използва и от всички други, които проявяват интерес към науката и желаят да 
получават нови знания: 

- в учебните часове, за обогатяване на знанията си. 
- у дома, като допълнителна помощ за домашните си или за самостоятелна 

подготовка. 
 
Реализация: 

 

За създаването на проекта е използван програмният език Microsoft Visual C#  с 
WPF (Windows Presentation Foundation) технологията като част от Microsoft Visual 
Studio 2010. Избрана е WPF технологията, тъй като предоставя на разработчиците по-
лесен и по-добър начин за изграждане на дизайна на приложението и освен това е 
независим от резолюцията на екрана. По този начин се поддържа повече от една 
разделителна способност. 

За обработката на изображенията е използван безплатният уеб редактор Pixlr, 
който има лесен и удобен интерфейс и се справи задоволително със задачата си. 

За направата на анимираното лого е използван софтуерният продукт Cinema 
4D, тъй като е лека и улеснена за използане програма.  

За свързването на приложението и базата данни бе необходим MySQL 
Connector Net 6.3.7. 
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Функционално описание на решението: 
 

 Регистрационна форма и форма за логин; 
 Добавяне, редактиране и изтриване на урок по даден учебен предмет 

(може да редактира и изтрива само потребителят, който е качил учебният 
материал, както и модераторът в дадената категория и администраторът); 

 Преглед на уроците по учебните дисциплини, писане на коментари към 
тях, възможност за гласово произнасяне на съдържанието на уроците; 

 Създаване и решаване на тестове по даден учебен предмет – води се 
статистика кой потребител кога е решил теста и каква оценка е получил; 

 Редактиране на собствения си профил, както и преглеждане на профи-
лите на другите потребители, регистрирани в системата 

 Възможност за комуникация между потребителите чрез изпращане на 
съобщения. 

 Търсачка, чрез която потребителят може да търси уроци по дадени 
учебни предмети или да търси други потребители 

 Форум, където всеки може да сподели своите впечатления от приложе-
нието, да изкаже предложение за подобряването на системата или просто 
да се оплаче от някой бъг; 

 Модераторски панел – модераторите имат предварително зададени от 
администратора учебни категории, които да управляват. Имат за цел да 
следят и поддържат валидността на урочните единици. 

 Администраторски панел – администраторът избира кои модератори 
точно кои модератори да управляват. Той може да следи и управлява 
всички учебни категории и урочните единици в тях и в случай на нужда, 
може да банва потребители за определено време. 

 
Снимки от приложението: 
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СТЕНД ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

НА ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ 
 

инж. Димитър Бойков Тонев 
Бургаски свободен университет 

 
 

Резюме: Целта на доклада е да се разгледат и анализират видовете вятърни тур-
бини, както и начините и възможностите за статично и динамично им изследване. 
Задачите които си постави  екипа, бяха: 

1. Да се направи разширен обзор на съществуващи стендове за изпитване на 
вятърни турбини. 

2.  Да се конструира и изработи стенд за изпитване на вятърни турбини. 
3.  Да се оптимизират конструктивните възможности на стенда. 
4. Да се създаде методика за лабораторни изследвания на различни видове 

вятърни турбини. 
 
 

В началото на всеки проект трябва да се направи оценка на ресурса с който ще 
се работи. Оценката на енергийният потенциал на вятъра е доста сложна задача. 
Вятърът се характеризира със скорост, посока и плътност, които всъщност са дина-
мични величини и налагат различни конструктивни решения за изграждане на един 
ветрогенератор. 

Ветрогенераторите се разделят на два вида – с хоризонтална ос и с вертикална 
ос (фиг. 1). Ветрогенраторите с хоризонтална ос имат предимство, че могат да се из-
ползват за мощности до 5 мега вата. Недостатъците им са, че те изискват постоянна 
ориентация на оста по посока на вятъра, трудна поддръжка и трудности при  изграж-
дането на ветропаркове, които изискват обезлесени райони с подходящ релеф на зем-
ната повърхност. 

 

 
 

Фиг. 1. Видове вятърни турбини 
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Ветрогенераторите с вертикална ос имат предимствата пред тези с хоризонтал-
на ос, че не зависят от посоката на вятъра, имат ниска себестойност, сравнително 
проста конструкция, надеждна компановка на ветроагрегата, ниско ниво на шума и 
имат значително лесна поддръжка.  

Познати са различни конструкции на вятърни двигатели с вертикална ос – 
Savonius, Darrieus, Н-тип, хеликоидален ротор и др.) Първият вид това е Савониус- 
фиг.1 а.  Този вид вятърна турбина се характеризира с това, че  може да се използва 
при вятър със значително малка скорост. Вторият вид  вятърна торбина е Дариус. В 
сравнение с вятърната турбина от вид Савониус, турбините от вид Дариус изискват 
малко по високи скорости на вятъра. Те имат изключително проста конструкция и 
лесна поддръжка. Третия вид използвани вятърни турбини са така наречените турби-
ни Н-ротор. Те са много близки до турбините от тип Дариус и изискват сравнително 
високи скорости на вятъра за тяхното развъртане. 

Често се среща смесен вид вятърни турбини, като турбината вид Савониус 
служи за начално развъртане на турбината от вид Дариус. Вятърните турбини от вида 
Дариус, Савониус, Н-ротора и смесеният тип намират голямо приложение при из-
граждането на ветрогенератори за малки сгради и домакинства, които се монтират на  
покривите. 

Основните параметри на стенда ще се определят на основата на техническите 
данни и възможностите за използване на съществуващите в лаборатория машини и 
съоръжения [1], изискванията на стандартите [2], опита на лаборатории с традиции в 
тази област [3].  За реализиране на стенда се разгледаха и анализираха различни 
конструкции. Най-близко до желаната конструкция се доближава стенда подобен на 
фиг. 2. Той съдържа три отделни блока – вентилатор с въздуховод, работно колело за 
вятърна турбина с вертикална ос и апаратура с която да се извършват лабораторните 
изследвания. 

 

 
 

Фиг. 2. Конструкция на стенда 
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Вентилаторът с въздуховода трябва да бъде съобразен с някои изисквания. 
Необходим е мощен вентилатор за симулиране на вятър с достатъчно голяма скорост, 
за да се направят възможно най-реални изследвания. Посоката на вятъра  се променя с 
изправителна решетка. Изграждането и оптимизирането на въздуховода, трябва да се 
съобрази със симулирания от нас въздушен поток, както и с големината на вятърната 
турбина. 

 
След като се реши какво е необходимо за изграждане на въздуховода, се стигна  

до извода, че съществуват два варианта (фиг. 3). При първият, фиг. 3а,  работното ко-
лело е инсталирано във въздоховода, като по този начин то се поставя в среда на 
постоянно и независещо от външни фактори въздушно течение. При него направените 
изследвания ще бъдат при перфектна среда която се различава далеч от реалността. 

 
При вторият, фиг. 3б,  на който екипа се спря, работното колело на вятърната 

турбина е инсталирано пред въздуховода. По този начин изследванията се доближават 
до реалната среда в която работят вятърните турбини. 

 
 

 
 

Фиг. 3а. Във въздуховода  Фиг. 3б. Пред въздуховода 
 

При реализирането  на стенда се  избра вятърна турбина с вертикална ос. Този 
вид турбини имат много добри резултати при малки мощности, не изискват спе-
циални терени за тяхното инсталиране, не зависят от посоката на вятъра. Съществуват  
различни методи и конструктивни решения за тяхното изграждане, което дава въз-
можност за  различни лабораторни изследвания. 

 
Постави се  цел да се конструира работното колело на вятърната турбина по 

начин по който може да бъде използвано за изграждане на различните типове вятърни 
турбини, и едновременно да има възможност да се прикрепи към него измервателна 
апаратура. Предлага се за реализирането на работното колело, в двата края на вала да 
се закрепят две кръстачки изработени от шина, на които са пробити отвори на опреде-
лени разстояния. Те служат за закрепване на различните видове витла (фиг. 4). Така 
на една установка ще може се реализират различни типове работни колела на  вятър-
ни турбини. 
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Фиг. 4. Конструкция на работно колело 

 
На фиг. 5 са показани различните конструктивни решения за вятърни турбини 

като разликата между тях е в различните видове витла които са използвани за тяхното 
изграждане. С комбинация на избраното от нас работно колело и различни видове 
витла  може да се реализират различни видове вятърни турбини. 
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Фиг. 5. Различни конструктивни решения за изграждане 
 на вятърна турбина с вертикална ос 

  
За да могат да се направят подробни изследвания е необходима прецизна апа-

ратура. За предлагания стенд, в зависимост къде се установяват и какво ще се измер-
ва, са необходими генератор, инвертор, устройство за регулиране оборотите на венти-
латора, три анемометъра и уред за следене на напрежението на изхода на генератора. 

Изследванията които ще бъдат направени ще са при различни характеристики 
на въздушния поток във въздуховода (фиг. 6) и при различни консрукции и  парамет-
ри на работното колело. С получените резултати  може да се построят работните 
характеристики на различните видове работни колела. За да се построят работните 
характеристики е необходимо да се измерят скороста на въздушното течение, често-
тата на въртене, мощтноста  и коефициента на полезно действие на работното колело,. 
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Фиг. 6. Въздуховод с изправителна решетка 

 
Скоростта на въздушното течение пред работното колело на изпитваните 

ветродвигатели се измерва с помощта на дигитални пропелерни анемометри. Стендът 
разполага с три анемометъра. Измерванията са правят за няколко честоти на въртене 
на осовия вентилатор, генериращ въздушното течение. Изменението на честотата на 
въртене на вентилатора се осъществява с помощта на честотния инвертор.  

За измерването на честотата на въртене n на работните колела на ветротурби-
ните се използват индуктивен преобразувател за честота и процес-индикатор. 

Мощността на вала на ветродвигателя (ефективната мощност) се определя 
посредством въртящия момент M и ъгловата скорост ω. Въртящият момент се опреде-
ля чрез силата F, която лагеруваният статор на спирачката упражнява чрез лоста вър-
ху измервателен уред. За измерването на силата се използва преобразувател и процес-
индикатор. Мощността на въздушното течение се определя по израза:  

  
P= ρ. S. (C w,s )3  /2 

 
След като се направят всички измервания, се вписват в таблица и след необхо-

димите изчисления се построяват работните характеристики фиг. 7. 
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Фиг. 7. Таблица и примерна работна характеристика от измерванията 
 

ИЗВОДИ 
 

1. Възможност за изследване и оптимизиране на една установка на  различ-
ните видове вятърни генератори. 

2. Реализиране и изследване на различни режими на работа /възможност за 
промяна характеристиките на вятъра/. 

3. Получените резултати ще са максимално близки до действителните 
4. Установката ще бъде изработена и монтирана в лаборатория на ЦИТН – 

БСУ, ще дава възможност за провеждане на широк спектър изследвания, които ще 
намерят приложение както в учебната, така и в научно-изследователската работа.  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ОТ 

СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПОМОРИЕ  
 

инж. Георги Павлов Куцаров, КЕВЕИ 
Бургаски свободен университет, ЦИТН 

 
ECONOMIC BENEFIT OF CONSTRUCTION PV SYSTEM TO 

MEET THE NEEDS OF A FAMILY IN TOWN POMORIE 
 

Georgy Kuzarov 
Burgas Free University 

 
 

Abstract:  This report presents the economic impact of the construction of the PV-system for 
multi-family house in the town of Pomorie. 
 

Key words: PV-system, economic impact.  
 

  
Въведение 
 

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. Предполага се, че по-голямата част от 
този преход ще се извърши до средата на столетието. Основните енергийни източни-
ци на бъдещето са слънцето, геотермалната енергия, вятъра, биомасата и водорода. 

Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средно коли-
чество слънчева енергия, падаща за една година върху един квадратен метър хоризон-
тална повърхност и се изразява в kWh/m2. При географски ширини 40°- 60° върху 
земната повърхност за един час пада максимално 0,8-0,9 kW/m2 и до 1 kW/m2 за 
райони, близки до екватора. Ако се използва само 0,1% от повърхността на Земята 
при КПД 5% може да се получи четиридесет пъти повече енергия от произвежданата 
в момента.  

Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на 
редица основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурси на 
слънчевата енергия през отделните сезони на годината; физикогеографски особености 
на територията; ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите сис-
теми в специфични територии, като природни резервати, военни обекти и др. Средно-
годишното количество на слънчево греене за България е около 2150 часа, а средного-
дишният ресурс слънчева радиация  е 1517 kWh/m2.  

Като цяло се получава общо количество теоретичен потенциал слънчева енер-
гия падаща върху територията на страната за една година от порядъка на 13.103 ktoe.  

Като достъпен годишен потенциал за усвояване на слънчевата енергия може да 
се посочи приблизително 390 ktoe (Като официален източник за оценка на потенциала 
на слънчевата енергия се използва проект на програма PHARE BG9307-03-01-L001 –  
„Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България”. В основата на проекта са 
залегнали данни от Института по метеорология и хидрология към БАН, получени от 
всичките 119 метеорологични станции в България, за период от над 30 години).  
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След анализ на базите данни е направено райониране на страната по слънчев 
потенциал и България е разделена на три региона в зависимост от интензивността на 
слънчевото греене: 

• Централен Източен регион – 40% от територията на страната, предимно 
планински райони. Средногодишната продължителност на слънчевото греене 
е от 400 h до 1640 h – 1450 kWh/m2 годишно[1]; 

• Североизточен регион – 50% от територията на страната, предимно селски 
райони, индустриалната зона, както и част от централната северна брегова 
ивица. Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 450 h 
до 1750 h - 1550 kWh/m2 годишно; 

• Югоизточен и Югозападен регион – 10% от територията на страната, предим-
но планински райони и южната брегова ивица. Средногодишната продължи-
телност на слънчевото греене е от 500 h до 1750 h - 1650 kWh/m2 . 
  
Настоящата разработка има за задача: 
• Да се извърши анализ енергийния потенциал на слънчевата енергия, попада-
ща на територията на и около град Поморие, който попада в третия регион; 

• Да се определят инвестициите, необходими за създаване на PV система, която 
да задоволява нуждите на нормално жилище в Поморие, както и разходите за 
електроенергия, при положение, че тя се доставя от EVN. 
  

I. Годишна консумация на електроенергия за стандартно домакинство от 
град Поморие 

  

Съвременният град Поморие е разположен върху едноименен, тесен, скалист 
полуостров, вдаден 3,5 км в Черно море, на северозападния бряг на Бургаския залив. 
От юг, изток и североизток градът е заобиколен от морето, от север – от Поморийско-
то езеро, като само от запад-северозапад, чрез тесен провлак, заливан твърде често от 
морето, се свързва с Поморийското поле, което е част от Бургаската низина [2]. 

Територията на град Поморие е заета предимно от жилища – тип многофамил-
ни къщи, обитавани най-често от едно до четири домакинства. Средно всяка една от 
тези къщи има покривно пространство в рамките на 100-300 m2.  

 
Средният разход на електроенергия на едно семейство, по данни на ЕVN 

(включваща пет дружества – „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, „ЕВН 
България Електроразпределение” ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД, ЕВН 
Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, Натуркрафт), е 115лв./месец [3]. Тези данни са на 
база на консумацията на средно – статистическо четири членно семейство. Консума-
цията на електроенергията в едно домакинство се разпределя, както следва: 75% – за 
отопление, 15% – за електроуреди, 10% – за осветление“. Така, ако се направи едно 
първоначално пресмятане, дори това да са данни за цена на електроенергия без такси 
за преноса и за другите елементи, които я формират, ще се получи следното: 

 При цена на един киловат електроенергия 0.19 ст. (средна цена за 1 kW) 
количеството изразходвана енергия за месец ще е 605 kWh; 

 Годишно за едно четири членно семейство, при такъв среден месечен разход, 
изразходваната енергия ще е 605*12 ≈ 7260 kWh, което ще формира цена 
около 1400 лв. (7260 kWh/год.*0.19 ст./kW). Това означава, че дневната кон-
сумация е около 20 kW. 
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II. Слънчево - eнергиен oдит за територията на град Поморие 
  

С помощта на Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) при зада-
ване на координатите на гр. Поморие бе извършен слънчево – eнергиен oдит на тери-
торията му (фиг. 1). 

 

 
Фиг. 1 

PVGIS (фотоволтаична географска информационна система) е WEB - базирана 
система за научни изследвания, демонстрации и географска оценка на слънчевия 
енергиен ресурс в рамките на интегрираното управление на разпределеното гене-
риране на енергия. PVGIS съчетава данни от лабораторни изследвания, мониторинг и 
тестване с географски познания, за да се анализират технически, екологични и 
социално-икономически фактори на производството на електроенергия от слънчева 
енергия [4]. 

 

 
Фиг. 2 

Hd = 4.14 kWh/m2 – средно дневно при оптимален ъгъл от 330;  
Hm = 1510 kWh/m2 – годишно при оптимален ъгъл 330. 
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С помощта на PVGIS се извършват изчисления, като се отчита влиянието на 
различни параметри, които биха предизвикали загуби при функциониране на едн 
PV- система (температурни, ъглово отражателни, от проводници, инвертори и др.). 

От получения резултат може да се приеме, че на територията на гр. Поморие 
има благоприятни условия за добиване на електроенергия посредством изграждане на 
PV-системи, както и че изграждането на „тракинг“ - система не е рентабилно (Фиг. 2).  

 
III. Избор на фотоволтаични панели за реализиране на PV-система  

за многофамилна къща в град Поморие 
 

Технологиите за получаване на фотоволтаични панели се развиват и усъвър-
шенстват с много бързи темпове. Търсят се варианти за повишаване на коефициента 
на полезно действие (к.п.д).  

През последните години цената на панелите за квадратен метър чувствително 
намаля, като се повиши отдадената изходната мощност, при запазване и дори намаля-
ване на размерите на панелите. Към настоящия момент на пазара се предлагат: 

 Монокристални силициеви панели с к.п.д. в границите 13÷18% и чистота на 
силициевия кристал от порядъка на 0,9999. Мощността на произвежданите 
соларни панели е в границите от няколко до 300Wp; 

 Поликристални силициеви фотоволтаични панели с по-ниска ефективност, с 
к.п.д. – 10÷14% и ниска производителност при температури, по-високи от 
25°С. Те силно се влияят от ъгъла на падане на слънчевата радиация. Сили-
цият при поликристалните соларни модули е с чистота на кристала от 0,999. 
Намират приложение при изграждане на фотоволтаични системи за фасади и 
покриви на сгради; 

 Аморфните силициеви панели са с най-ниско к.п.д. – до 11%, и чистота на 
силициевия кристал 0,99. Те обаче се влияят по-слабо от високите темпера-
тури и са по-ефективни при облачно време. Друго предимство на този вид 
панели е възможността за изработка на голямо разнообразие от продукти – 
тънкослойни фотоволтаични модули, гъвкави фотоволтаични модули за стък-
ла, соларни зарядни за лаптопи, GSM, акумулаторни батерии, гъвкави солар-
ни покривни изолации както и настилки за пътища. 

В момента на пазара има голям брой производители, който предлагат различни 
цени и технологии. Предлагат се поотделно както панели, инвертори, контролери, 
акумулатори, така и готови системи и решения [5÷7]. На Фиг. 3 е показан примерен 
вариант за изграждане на фотоволтаична система върху покривно пространство на 
многофамилен дом на територията на гр. Поморие с мощност 5000W. 

 
СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

КОНТРОЛЕР НА 
ЗАРЯДА

АКУМУЛАТОРЕН 
БЛОК ИНВЕРТОР

КОНСУМАТОР 
ACКОНСУМАТОР DC

 
Фиг. 3 
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На база анализа на предлаганите на пазара панели има добра икономическа въз-
можност за изграждане на системата с помощта на панели, предлагани от фирма 
„Elektronika BG“. 

На фиг. 4 са показани резултатите след задаване на параметрите (местоположе-
ние, мощност, загуби и др.) в PVGIS. Системата ще произвежда средно годишно 
около 6230 kWh. 

 

 
Фиг. 4 

 
В Табл. 1 са дадени цените на елементите на избранат система, а в Табл.2. – 

произвежданата мощност, себестойността на системата и на произвежданата електро-
енергия за експлоатационен период до 25 години. 

Таблица 1 
 

Цени на елементите от системата на дребно 

Вид на елемента Брой Ед. цена 
(лв.) 

Общо 
(лв.) 

1 Монокристален фотоволтаичен 
модул 175 Wp 10 525 5250 

2 Контролер на заряда 12/24V, 50A 2 360 720 
3 Инвертор 2/1500W, 230V/50Hz 2 670 1340 
4 Акумулаторна батерия 12V, 100Ah 8 350 2800 

5. Други разходи (конструкция, 
окабеляване, документация) 1 1000 1000 

Обща стойност 11110 
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Таблица 2 
 

Експлоатационен период (години) PV-система 
5000W 1 5 10 15 20 25 Забележка 

Произведената 
мощност 

(kWh) 
6230 31150 60000 88000 104000 118000

Отчетени 
загуби от 

амортизации 

Себестойност 
на системата 

(лв.) 
11110 11110 14800 17600 20200 23000 

Отчетени 
разходи за 
закупуване 

на 
акумулатори 

Себестойност 
на kWh (лв.)  0.353 0.23 0.188 0.184 0.186  

 
 

Изводи 
 

На база на изложеното може да се направят следните изводи: 
• Ако се експлоатира предложената за изграждане PV – система над десет 

години, стойността на един kWh ще се окаже съизмерима със стойността на един kWh 
електроенергия, произведена от ЕVN. Към настоящия момент 88000 kWh, закупени от 
ЕVN имат цена около 16720 лв. (88000 kW*0,19лв./kW). Цената на електроенергията 
от ЕVN обаче системно нараства в годините, а цената на произведената от предложе-
ната PV-система е постоянна; 

• Предложеният вариант за изграждане на PV-система с избор на фирма за 
доставка и монтаж ще осигури пълното възстановяване на вложените средства за 
девет години работа на системата при сегашната цена на доставчика. След тази годи-
на разходите ще бъдат само за поддържане на системата; 

• Трябва да се отчете и фактът, че цената на електроенергията се покачва не-
прекъснато, а цените на елементите за PV - системите падат, при постоянно подобря-
ване на параметрите им; 

• Съществува вариант за намаляване на текущите разходите (например заку-
пуванeто на акумулатори) чрез интегрираме в системата на водородна клетка (при 
бъдещо поевтиняване на технологията). 
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ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE ELECTRICITY 

GENERATION IN BULGARIA 
 

Veselin Krasimirov Donkov, Atanas Lyubomirov Stavrev 
 
 

Abstract: The paper presents results of a study on the impact of electricity production in 
Bulgaria on the environment. An assessment of the emission activity in the production of 
electricity and are set guidelines for reducing greenhouse gases in the atmosphere. 
Analyzed are the guidelines for the development of "green electricity" in the country. 
 
Key words: Power engineering, Electricity generation, Ecological problems. 

 
 
Въведение 
Днес, качеството на живота на съвременния човек се обуславя в значителна 

степен от нивото и състоянието на енергийната инфраструктура, която наред със съз-
даването на необходимия енергиен комфорт, оказва влияние и върху околната среда. 
Енергията присъства като съществен елемент във всеки краен продукт на производст-
вото и услугите. Като цяло енергетиката е сложен комплекс от дейности, свързани с 
производството, преноса и потреблението на енергия. Надеждното и сигурно функ-
циониране на енергийната инфраструктура се обезпечава от множество предприятия 
включени в енергийния отрасъл на страната.  

Не съществува форма на превръщане на първичната енергия в електричество 
без това да се отразява неблагоприятно на околната среда. Ето защо енергийната по-
литика на Република България се осъществява при строго спазване на изискванията, 
залегнали в Директивите на ЕС за опазване на околната среда с цел пълноценното ин-
тегриране на страната в европейските структури.  

В доклада са представени данни за настоящата структура на електроенергети-
ката и електропроизводството в България по официални данни, публикувани от 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/, Национална електри-
ческа компания ЕАД /НЕК/ и Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. 
Направена е детайлна оценка за емисионната активност (отделянето на вредни емисии 
в атмосферата) при производството на електрическа енергия от различните видове 
електроцентрали, присъединени към електроенергийната система у нас. Анализирани 
са и са посочени главните направления за развитие на „по-чиста” националната елек-
троенергетика, като са засегнати и някои социално-икономически аспекти свързани с 
екологизацията на енергийното производство. 

 
Структура на електроенергетиката и електропроизводството в България 
През годините на развитие на електроенергетиката в България, структурата й 

по отношение относителния дял на отделните видове електроцентрали (ТЕЦ, ВЕЦ, 
АЕЦ и др.) се е изменяла непрекъснато. Преобладаваща част от електроенергията 
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(около 58 %) се произвежда в ТЕЦ, използващи твърдо гориво или природен газ като 
първичен енергоносител, които се явяват основния екологичен замърсител и проблем 
за екологията у нас. В технологично отношение ТЕЦ се разделят на кондензационни и 
топлофикационни. 

Кондензационните ТЕЦ произвеждат единствено електроенергия, поради което 
са построени в близост до находища на въглища. Най-големите кондензационни ТЕЦ 
в България са разположени в района на „Марица-изток”. Трите големите централи там 
са: ТЕЦ „AES Гълъбово” (бивша ТЕЦ „Марица-изток 1”) в експлоатация от 2011 г. с 
обща инсталирана мощност 670 MW, „ТЕЦ Марица-изток 2” ЕАД работеща към 
момента /след извършената рехабилитация/ с обща мощност от 1576 MW и ТЕЦ 
„Контур Глобал Марица изток 3” с обща инсталирана и работна мощност над 900 
MW. Тези три централи в района произвеждат в момента около 35-37 % от електро-
енергията на България [1].   

Важно място в електроенергийното производство у нас заемат и други три, ос-
новни за енергийната система, ТЕЦ: ТЕЦ „Варна” с обща инсталирана мощност 1260 MW, 
ТЕЦ „Бобовдол” с мощност 630 MW и ТЕЦ „Русе - Изток” с проектна електрическа 
мощност 400 MW. В електроенергийния баланс на страната тези централи имат дял от 
около 10-12 %. 

Топлофикационните се използват за производство на електро- и топлоенергия. 
Поради тази причина те са построени в големите градове и в по-големите индустриал-
ни центрове, като при тях преимуществено се използва природен газ като енергоноси-
тел. 

Значителен дял (около 32-34 %) [1] от брутното електропроизводството в 
България се пада на единствената в страната атомна електроцентрала – АЕЦ 
„Козлодуй” с обща работна мощност от 2000 MW. 

Водноелектрическите централи в България произвеждат около 5-10 % от елек-
троенергията. „НЕК” ЕАД е собственик на 30 водноелектрически централи (ВЕЦ и 
ПАВЕЦ) с обща инсталирана мощност 2713 MW  в турбинен режим и 937 MW в пом-
пен режим, като основните производствени мощности – 2630 MW са съсредоточени в 
15 големи ВЕЦ и ПАВЕЦ [2]. Тук следва да се включи и производството на 
електроенергия от т.н. малки ВЕЦ с инсталирана мощност под 5 MW. Тяхната мощ-
ност към 2012 г. е около 240 MW. Като цяло произведената от ВЕЦ електрическа 
енергия се причислява към тази, добита от възобновяеми източници и при производ-
ствения процес не се отделят вредни емисии в атмосферата.  

През последните години в България непрекъснат ръст бележи производството 
на електроенергия и от други възобновяеми източници на енергия /ВЕИ/ като слън-
чева и вятърна. По данни към месец април 2012 г. инсталираните и въведени в 
експлоатация у нас мощности на фотоволтаичните централи /ФВЦ/ са 134,8 MW, а те-
зи на вятърните електроцентрали /ВяЕЦ/ – 572,6 MW. Произведената от тях „зелена” 
електрическа енергия през 2011 г. представлява около 1,9 % от брутното електропро-
изводство на страната [1].     

На фиг. 1 е показана динамиката на изменение на годишното електропро-
изводство, общо за страната и по видове централи (ТЕЦ – Кондензациони; АЕЦ – 
Ядрена електроцентрала „Козлодуй”; ТФЕЦ – Топлофикациони; ЗТЕЦ – Заводски; 
ВЕЦ И ВЕИ – Обединени данни за водни, фотоволтаични и вятърни централи;  
ПАВЕЦ – помпено-акумулиращи водни електроцентрали), през периода 2007-2011 г. 
[1]. 
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Фиг. 1.  Електроенергийно производство в Република България,  

общо и по видове централи, за периода 2007-2011 г. 
 

От показаните на фиг. 1 диаграми се наблюдава ясно изразена тенденция към 
нарастване дела на електроенергията произвеждана от големите кондензационни ТЕЦ 
през последната година от разглеждания период. Това се дължи на въведената в 
експлоатация през 2011 г. ТЕЦ „AES Гълъбово” и условията, в сключения със соб-
ственика договор, за задължително изкупуване на енергията от нея. В същото време е 
налице значителен спад на енергията от ВЕЦ, собственост на НЕК [2] и други малки 
ВЕЦ. 

 
Оценка на емисиите парникови газове, отделяни при производството на 

електроенергия 
Както вече беше посочено, не съществува енергийно производство, което да не 

оказва неблагоприятно влияние върху околната среда.   
Независимо от начина на производство на електрическа енергия във всички 

случаи се отделят преки или косвени емисии на парникови газове. При различните 
производства тези емисии са различни, в зависимост използвания първичен енергоно-
сител. Въпреки, че в световната практика енергията добита от водата, вятъра и слън-
цето се смята за екологично чиста, не бива да се забравя да бъдат отчитани и вторич-
ните фактори, които влияят върху околната среда при изграждането на водни, вятър-
ни и фотоволтаични централи. 

 
Емисии при ТЕЦ 
Най-големият източник на замърсяване в енергийния отрасъл са топлоелектри-

ческите централи. В зависимост от използваните горива преобладаващите емисии на 
замърсяване са от прах, серни, азотни и въглеродни оксиди. Анализът на електроенер-
гийното производство от ТЕЦ, че чрез изградените електрофилтри и сероочистващи 
инсталации (работещи с ефективност 92-96 %) тези емисии са сведени до технологи-
чен минимум. Не така обаче стои въпросът с въглеродния диоксид, който в момента 
свободно се изпуска в атмосферата. 
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В таблица 1 са показани данни за преките емисии на въглероден диоксид /CO2/ 
при производството на електроенергия (kg/MWh) от топлоелектрическите централи  в 
зависимост от вида на използваното гориво (първичен енергоносител) [3]. 

 
                     Таблица 1 

Преки емисии на СО2 при производство на електрическа енергия 

ВИД ПЪРВИЧЕН 
ЕНЕРГОНОСИТЕЛ ПРЕКИ ЕМИСИИ CO2, kg CO2/MWh 

Местни въглища (лигнитни и кафяви) 1100÷1250 
Вносни въглища (черни и антрацитни) 1000 
Природен газ 400 

 
Въз основа на посочените в таблица 1 данни се вижда, че производството на 

електроенергия от ТЕЦ, работещи с нискокалорични въглища (напр. лигнитни), еми-
тира най-голямо количество въглероден диоксид. Емисиите на въглероден диоксид 
при производството на електрическа енергия от природен газ са 400 kg CO2/MWh, т.е. 
3 пъти по-ниски от тези на въглищните централи. Същевременно обаче трябва да се 
обърне внимание на факта, че електроенергията произведена с използване на приро-
ден газ е доста по-скъпа от тази добивана в кондензационни ТЕЦ, работещи на въг-
лища. 

 
Емисии от атомната електроцентрала „Козлодуй” 
Въпреки, че в АЕЦ не се емитират пряко емисии парникови газове при произ-

водството на електроенергия, сложният технологичен процес (вкл. обогатяване на 
урана), както и вложените материали и съоръжения при строителството на атомни 
централи, на практика генерират непреки емисии на парникови газове. За АЕЦ у нас 
тези емисии изразени в еквивалент CO2 са около 58-61 kg CO2/MWh. 

 
Емисии при големи ВЕЦ 
Практически получаваната от водните електроцентрали електрическа енергия 

не емитира никакви преки емисии на парникови газове, поради което този вид 
електропроизводство се причислява директно към енергия добивана от възобновяеми 
източници. Погледнато обаче в глобален мащаб, и при този вид производство също се 
генерират непреки емисии парникови газове, които за нашите големи ВЕЦ се движат 
в границите 37-39 kg CO2/MWh. 

 
Емисии при вятърни и фотоволтаични електроцентрали 
Подобно на енергията от водните електроцентрали, генерираната електрическа 

енергия от ВяЕЦ и ФВЦ не води до емитиране на преки емисии на парникови газове. 
Погледнато обаче реално, при производството и изграждането на този вид енергийни 
съоръжения също се генерират непреки емисии парникови газове, които според 
различни международни изследвания се движат в границите: за ВяЕЦ ~23 kg 
CO2/MWh и за ФВЦ ~20-25 kg CO2/MWh. 

При определяне на обобщените емисии парникови газове при производството 
на електроенергия обикновено се използва единен показател – в случая е прието той 
да бъде т.н. емисионна интензивност изразена в kg CO2/MWh (или g CO2/kWh). За 
неговото определяне се вземат под внимание всички влияещи фактори върху произ-
водството на електроенергия, както и делът на всеки тип електропроизводствена мощ-
ност в общото брутно производство. 
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Общите емисии на въглероден диоксид (преки и косвени) при производството 
на електроенергия (kg CO2/MWh) от електропроизводствените мощности в България 
според вида на използваните първични енергоносители са показани в таблица 2 [3]. 

 
Таблица 2 

Общи емисии на СО2 при производство на електрическа енергия 

ВИД ПЪРВИЧЕН 
ЕНЕРГОНОСИТЕЛ 

ПРЕКИ ЕМИСИИ 
CO2, kg CO2/MWh 

ОБЩИ ЕМИСИИ 
CO2, kg CO2/MWh 

Местни въглища  
(лигнитни и кафяви) 

1100÷1250 1300-1500 

Вносни въглища  
(черни и антрацитни) 

1000 1200 

Ядрено гориво 0 60 
Природен газ 400 440 
Водна енергия 0 39 
Вятърна енергия 0 23 
Слънчева енергия 0 18-25 

 
Перспективи и тенденции в развитие на екологична електроенергетика в 

България 
Отрасълът „Енергетика” е стратегически за Република България. Развитието на 

екологична енергетика у нас до голяма степен се определя от цялостната управленчес-
ка дейност в държавата. В последните години България провежда целенасочена поли-
тика за изграждане на национална схема от механизми за подпомагане на развитието 
на ВЕИ съгласно Директива 2009/28 за поощряване енергията от възобновяеми енер-
гийни източници. Тя поставя общата рамка за развитие на сектора в ЕС, включваща 
общоевропейска цел за увеличаване на дела на ВЕИ до 20 % в общото крайно потреб-
ление на енергия до 2020 г. Във връзка с тези изисквания, за производителите на елек-
трическа енергия от ВЕИ са осигурени: 

- Приоритетно присъединяване към мрежата. 
- Гарантирано изкупуване на произведената електроенергия. 
- Гарантирана възвръщаемост чрез преференциални цени на произведената 

електроенергия. 
 
Съгласно изискванията на модела, приет от Европейската комисия, в Наци-

оналния план за действие за енергията от възобновяеми източници /НПДЕВИ/ са раз-
работени секторни цели и криви на растежа. Индикативната крива за постигане на 
националната цел през 2020 г. е изчислена в съответствие с приложение I, част Б от 
Директива 2009/28/ЕО и включва следните междинни параметри в използването на 
възобновяема енергия, като процент от общото енергийно потребление: 

- от 2011 г. до 2012 г. – 10,72 %; 
- от 2013 г. до 2014 г. – 11,38 %; 
- от 2015 г. до 2016 г. – 12,37 %; 
- от 2017 г. до 2018 г. – 13,69 %. 
 

В таблица 3 е направена съпоставка между заложените в НПДЕВИ цели, с дан-
ните от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО/ за въведените към месец 
април 2012 г. в експлоатация мощности на електроенергийни обекти, произвеждащи 
електрическа енергия от възобновяеми източници [4]. 
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Таблица 3 
Данни за планираните и въведени в експлоатация мощности от ВЕИ (без ВЕЦ)  

Вид ВЕИ 
мощности 

Планирани за 
изграждане до 

2012 г. 

Въведени в 
експлоатация към 
месец април 2012 г. 

Прогноза за 
2020 г. 

 MW MW MW 
ВяЕЦ 451 572,62 1400 
ФЕЦ 46 134,79 600 
Био ЕЦ 22 1,00 158 

 
До месец юни 2012 г. инвеститорският интерес за изграждане на фотоволта-

ични централи и ветрогенераторни паркове беше твърде голям, поради сравнително 
високите преференциални цени на електроенергията произведена от ФЕЦ и ВяЕЦ [5]. 
По данни от операторът на преносната мрежа – „Електроенергиен системен оператор“ 
ЕАД, към месец април 2012 г. са договорени следните мощности по нива на напреже-
ние и видове централи както следва [4]: 

- за средно напрежение за ВяЕЦ (по данни от ЕРП) -318,02 МW; 
- за средно напрежение за ФЕЦ (по данни от ЕРП) – 962,83 МW; 
- за средно напрежение за микро ВЕЦ (по данни от ЕРП) – 145,42 МW; 
- за средно напрежение за Био ЕЦ (по данни от ЕРП) – 77,53 МW; 
- за високо напрежение за ВяЕЦ (по данни от НЕК) – 2041,75 МW; 
- за високо напрежение за ФЕЦ (по данни от НЕК) – 742,12 МW; 
- за високо напрежение за ВЕЦ (по данни от НЕК) – 0,00 МW; 
- за високо напрежение за Био ЕЦ (по данни от НЕК) – 0,00 МW. 
От посочените данни на ЕСО се вижда, че подписаните предварителни и окон-

чателни договори за присъединяване към месец април 2012 г. са за ФЕЦ 1704,95 MW 
и за ВяЕЦ 2359,77 MW. Средната норма на годишно производство на електроенергия 
от 1 kWp инсталирана фотоволтаична мощност е в размер на 1300 kWh, а тази от 
вятърните е около 900-1100 kWh от 1 kW инсталирана ветрогенераторна мощност. Из-
хождайки от посочените норми и отчитайки обстоятелството за задължително изку-
пуване на енергията от ВЕИ, то може да се очаква около 2,22 TWh произведени от 
фотоволтаични инсталации и централи и около 2,30 TWh или общо около 5,5 TWh за 
година.  Ако всички тези проекти се реализират, това би означавало, че около 11% от 
общото електропроизводство у нас да е тези два вида централи. В икономически 
аспект това би довело до увеличение на цената на електроенергията с около 25-30 %, 
като при съществуващата в момента социално-икономическата ситуация в България 
това ще предизвика недоволство сред населението и бизнеса с непредсказуеми после-
дици. У нас усилено трябва да се работи срещу неконтролируемо издаване на разре-
шения за строеж на мини ВЕЦ, ВяЕЦ и ФВЦ, чрез разписване на ясни правила, регла-
ментиращи строг контрол при изграждането им. 

Намаляването на емисиите на парникови газове и развитието на екологична 
енергетика у нас може да бъде постигнато основно чрез: 

• Подобряване на енергийната ефективност при производството и при 
потреблението на енергия; 

• Разработването и внедряването на чисти въглищни технологии в ТЕЦ и 
технологични инсталации за улавяне и съхранение на въглеродния диоксид; 

• Подобряване к.п.д. на производството, както и намаляване на загубите по 
преноса и разпределението на енергията чрез модернизация и диверсификация на 
електропроизводството; 
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• Въвеждане на стимули и механизми за директно използване на енергията 
от ВЕИ в бита и индустрията, чрез изграждане на малки инсталации върху покривите 
и фасадите на сградите, присъединени към локални „умни мрежи”. 

 
Заключение 
Енергетиката е един от жизнено важните отрасли за нашата икономика. Неза-

висимо от трансформациите и сътресенията, пред които е изправена икономиката ни, 
енергетиката заема своето водещо място в нейната обща структура. 

Представеният анализ на екологичното влияние на електроенергийното произ-
водство в България показва, че към настоящия момент националната ни енергетика не 
може да се определи като екологична. Тази реалност се дължи най-вече на структура-
та на електроенергетиката у нас. В нея и към момента преобладават термичните цент-
рали на въглища (с дял към момента над 51%), които се явяват и най големият източ-
ник на парникови газове – CO2, SO2, NOx. Именно големият дял на ТЕЦ в електро-
енергийното производство у нас определя и високата стойност на емисионна интен-
зивност – 555 g CO2/kWh (за 2008 г.) и стойност на екологичен еквивалент, определен 
за крайно енергийно потребление от 683 g CO2/kWh. Заложеното в националната 
Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. понижаване стойността на 
емисионната интензивност до 156 g CO2/kWh [7], както и непрекъснатата модерниза-
ция на преносната мрежа, се очаква да доведе до снижаване и на екологичния еквива-
лент за крайно енергийно потребление до прогнозна стойност от около 
200 g CO2/kWh.  Реализация на тази цел обаче е свързана със значителни инвестиции. 

Едно от важните направления за екологизация на енергийното и в частност на 
електроенергийното производство у нас, е свързано с все по-широкото използване на 
ВЕИ чрез изграждане на сградно-интегрирани инсталации.  

Според изследване, проведено от Европейския съвет за възобновяема енергия, 
енергийните нужди на ЕС за електричество, отопление, охлаждане и транспорт, могат 
да бъдат осигурявани на 100% чрез възобновяема енергия. Постигането на тази цел не 
е въпрос само на технологии, а също така в голяма степен на политическа воля и 
далновидна дългосрочна политика в областта на енергетиката. 
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Abstract: Using graph theory in different science areas is the better and faster way for 
understanding and describing complicated relations and structures. By providing 
interactive way of using software, that implements constructing visual representation of 
graph in real time. Is more direct way of presenting information and giving more freedom of 
modeling of theories in almost all areas of science! 
 
Key words: graph theory, software, dynamic, structure, interactive, visual representation of 
graph. 
 
 

1. Въведение 
 

Структурата на графа представлява множество от върхове и ребра като всяко 
ребро свързва два върха [1]. Може да обобщим визуализацията на един граф като 
диаграма, която съдържа колекция от обекти съответстващи на върховете на графа 
заедно с линейни примитиви съответстващи на ребрата свързващи обектите. Може да 
считаме тази диаграма като изображение на граф, което представя информация по 
отношение връзките на една транспортна мрежа. Върховете на графа представляват 
компонентите на мрежата и те са изобразени като окръжности в диаграмата, докато 
върховете на графа представляват взаимната връзка между компонентите и са изоб-
разени с линейни сегменти. Графът може да бъде използван за представяне на вся-
каква информация, като взаимно свързаната информация на транспортна мрежа, която 
може да бъде моделирана като обект и връзка между обекти. Така изображението на 
граф е вид визуализация на информацията представена от графа. 

 
2. Интерактивно поведение на софтуера 

 

 Като говорим за интерактивно поведение на софтуер, говорим за интелигентен 
софтуер, който сам по себе си автоматично осигурява множество операции с 
минимално подаване на команди. За да се постигне това автоматично поведение на 
софтуер, трябва да се постигне синхронизация на протичащите процеси. Но първо да 
се насочим към графичната среда OpenGL[5], която ни предоставя възможността да 
изобразяваме множества от графични примитиви. Чрез OpenGL изобразяваме нашите 
елементи на графа (върхове, ребра и теглови коефициенти), с които построяваме 
структурата на графа чрез команди от потребителя. Като елементите на графа поглед-
нати на ниско ниво са множество от линейни примитиви, които свързани помежду си 
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образуват геометрични фигури. Геометричните фигури се изобразяват на координа-
тите зададени от нас, но по автоматичен начин чрез преместването на курсора по ек-
рана. Така се придобива усещането за контрол от естествените движения на човешка-
та ръка.  
 

3. Изобразяване на геометрични фигури (върхове на графа) 
 

Върховете на графа най-често се изобразяват с геометричната фигура окръж-
ност. Която е образувана от множеството от точките в дадена равнина, намиращи се 
на определено разстояние (радиус, r) от определена точка (център, (x, y)).  
 

 
• Окръжност: Чрез координатите, ра-

диуса и тригонометричните функции sin и cos. С 
които реализираме параметрите, с които чертаем 
окръжността върху екрана. Като окръжността е 
съставена от 20 точки, които са свързани после-
дователно чрез примитиви (фиг. 1). Следните 
две уравнения ще ни помогнат да намери всяко 

ix  и iy , ако 200 <≤ i , a и b са координатите 

на окръжността с радиус r .  
 

))(π((ir+a=xi 180/20cos* ∗∗  

))(π((ir+b=yi 180/20sin* ∗∗  

 
4. Изобразяване на ребрата свързващи върховете на графа 

 

Върховете на графа се свързват посредством линейни примитиви (ребра),  
които може да бъдат ориентирани и не ориентирани. Сега да преминем към изоб-
разяването на ребро спрямо два върха (Фиг. 2). Като за целта ще намерим координа-
тите на реброто спрямо два върха, използвайки Питагоровата теорема за Евклидово[3] 
разстояние. Ще отбележим с P  Евклидовото разстояние, с 1a , 1b , 2a  и 2b  коорди-

натите на двата върха, с 1r  и 

2r  радиусите на двата върха, и 

с 1x , 1y , 2x  и 2y  координа-
тите на реброто свързващо два-
та върха. 

2
12

2
12 )b(b+)a(a=P −−

 
P))a((ar+a=x 11 /121 −  
P))b((br+b=y 11 /121 −  
P))a((ar+a=x 22 /212 −  
P))b((br+b=y 22 /212 −  

 

Фиг. 1 .Графични примитиви 
образуващи окръжност

 
Фиг. 2. Илюстрация на ребро 

 свързващо два върха 
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5. Отместване на изображението и графичните обекти. 
 

При работа с софтуер, с който се илюстрират геометрични фигури на екрана. 
Виждаме, че когато проекта ни нарасне и не се побира на екрана, то трябва да имаме 
вариант да го отместваме, и в същото време да може да посочваме и местим нашите 
графични обекти.  

• Прехващане на окръжност: Намираме дали курсора на мишката се намира 
върху окръжността, когато вземем разстоянието между координатите на курсора ( 2x  

и 2y ) и координатите на окръжността ( 1x  и 1y ), и сравним дали разстоянието R  е 
по-голямо или по-малко от радиуса на окръжността r . Когато разстоянието е по-
малко или равно, се намираме в окръжността (Фиг. 3.), съответно когато е по-голямо 
сме извън окръжността (Фиг. 4.). 

 
 
 

• Координата система: Работим в дву-
мерна декартова координатна система [4], 
съответно двете координатни оси разделят рав-
нината на четири квадранта (Фиг. 5). Като с 
нейна помощ геометричните фигури се опис-
ват с алгебрични уравнения, които се удовлет-
воряват от координатите на точките от тези 
фигури [4]. 
 
 

• Отместване на графичните обекти: 
След като знаем, че сме посочили нашия гра-
фичен обект. Можем да го отместим от пози-
цията му, което правим като графичния обект 

присвоява при всяко местене отместеното разстоянието минус собствените си коор-
динати. Нека параметрите x  и y  са координатите на графичния обект, а параметрите 

Dx , Dy , Tx  и Ty  са описани в табл. 1. 
 

xDx)(Tx=x −−   
yDy)(Ty=y −−   

 

Фиг. 4 Фиг. 3

Фиг. 5.   Двумерна декартова 
координатна система 
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• Отместване на всички обекти: Вече искаме, като не сме върху обект, да 
отместваме всички графични изображения, но да можем все още да ги посочваме и 
отместваме, след като сме ги отместили всички наведнъж. Когато искаме да отместим 
цялото изображение, трябва единствено да пресметнем отместването на курсора спря-
мо предходната му позиция. 

Първо намираме Dx  и Dy , които са новите стойности на отместването.  

)Dx'Cx)((Tx+Dx=Dx −−  

)Dy'Cy)((Ty+Dy=Dy −−  

След това записваме текущото разстояние CxTxDx' −=  и CyTyDy' −= . 
По този начин осигуряваме плавно приплъзване на изображението по екрана,  когато 
искаме да отместим всички обекти по екрана. 

Таблица 1 
 

 
 

6. Проучване на конкурентни разработки 
 

Теория на графите е наука, която намира приложение навсякъде. Но даването 
на интерактивно визуално решение, което трябва да осигури построяването на граф не 
е много често срещано. Направеното проучване е на четири софтуерни продукта, 
спрямо които имаме следните предимства:  

• Предимствата спрямо Gephi [6]: отместване на върховете, построяване на 
граф чрез ръчно отместване на върховете и свързване на ребрата, и стартиране на 
алгоритъма по който работи графа. 

• Предимствата спрямо GraphShop [7]: ребрата се въвеждат чрез последова-
телно посочване на върховете, автоматична преценка кога се поставя ребро, премест-
ва връх или отмества целия проект. 

• Предимствата спрямо NODEXL [8]: самостоятелно приложение, отместване 
на върховете, построяване на граф чрез ръчно отместване на върховете и свързване на 
ребрата, ребрата се въвеждат чрез последователно посочване на върховете, автома-

 Описание на параметрите 

Dx  ново отместване на x  

Dy  ново отместване на y  

Tx  координати на x , преди да задържим курсора 

Ty  координати на y , преди да задържим курсора 

Cx  текущите координати на x , при всяко отместване на курсора докато е 
задържан. 

Cy  текущите координати на y , при всяко отместване на курсора докато е 
задържан. 

Dx'  предходното разстоянието между Tx  и Cx  

Dy'  предходното разстоянието между Ty  и Cy  
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тична преценка кога се поставя ребро, премества връх или отмества целия проект и 
стартиране на алгоритъма, по който работи графа. 

• Предимствата спрямо Rox Graph Theory: самостоятелно приложение, авто-
матична преценка кога се поставя ребро, премества връх или отмества целия проект и 
стартиране на алгоритъма, по който работи графа. 

 
7. Приложение в проектиране и симулиране на теории 
Чрез графично построяване на граф се открива възможността за проектира и 

симулиране на теории. Така се дава възможност за симулиране на дадена теза в даде-
на наука, което ще улесни или задълбочи намирането на доказателства чрез графично 
представяне с динамично построяване на граф. 

 
• Молекулярни структури 
Стандартна стратегия при лекарствения дизайн и pharmacophore [9] иденти-

фикация е да се оцени голям набор от молекулярни структури като се сравняват тех-
ните двумерни изображения. Използване на подходящо представяне на граф за моле-
кулите може да опрости задачите на химика, тъй като се откриват приликите и разли-
ките между лекарствата в изображението на граф. По този начин чрез граф може да се 
построи нова молекулярна структура, и по характеристиките на молекулите да се 
симулират предполагаемите ефекти. 

 
• Невронни мрежи 
Изобразяването на невронна мрежа и нейната логика чрез граф улеснява про-

цеса на изучаване и възприемане на този дял от науката. Като се приложи матема-
тическата дефиниция за невронна мрежа чрез построяването с граф, се открива въз-
можността за симулиране на свойствата и. Това от своя стана позволява намирането и 
прилагането на нови свойства в една невронна мрежа. 

 
• Транспорт 
Чрез граф можем да опишем всички транспортни мрежи. Съответно чрез гра-

фично построяване на граф, с който можем да построим логиката една транспортна 
мрежа. Това дава възможността да се симулира трафика, симулирането на нови пърни 
коридори за облекчаване на трафика и оптимизиране на пътната инфраструктура, 
оптимизиране на транспортната мрежа за намаляване на транспортните разходи и 
повишаване на производителността.  

 
• Софтуерно инженерство 
В „софтуерното инженерство” [1] където построяването на граф има приложе-

ние в изобразяването на мащабна обектно ориентирана софтуерна система, която да 
предоставя поддръжка и промяна на инженерния модел на процеса по относително 
автоматичен начин за мащабни проекти. Върховете в такива графи представляват 
капсулована структура както е при класовете или пакетите. Те са илюстрирани чрез 
геометрични обекти (като кръгове и квадрати) с свойства (като цвят и размер) 
представляващи програмни метрични стойности. Връзките са изобразени като прави 
линии оцветени според техния тип на свързване (използвани методи, наследяване). 

 
8. Цел на проекта 
• Работата по този проект ще бъде съсредоточен върху възможността за 

построяване и тестване на дървета и графи на дадена теория.  
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• Водене на документация още в процеса на проектиране, съчетаване на раз-
личните теории, прилагане на собствени правила и др. 

• Платформена независимост. 
• Споделяне на проекти и работа в екип. 
• Хардуерна и софтуерна поддръжка на по-стар хардуер. 
 
9. Заключение 
Построяването и редактирането на граф чрез графичния интерфейс, е не лека 

задача, която изисква комплексни решения относно потребителския интерфейс. 
Съответно софтуера има потенциала чрез него да се проектират различни структури 
на граф. Като добавим и възможността да стартираме алгоритъма, по който съот-
ветния граф да започне функцията си, като още в на момента на стартиране да се 
вижда резултата от работата на графа. 

Използването на подобен софтуер, чрез теория на графите за проектиране и 
симулиране на природни, физически, технически и др. процеси в реално време. Дава 
възможността да ги изследваме, подобряваме и усъвършенстваме. Така данните от 
всеки изследван процес могат да бъдат предоставени в удобен за разбиране вид.  
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Abstract: This report shows the possibilities for production of electricity from hydrogen 
sulphide contained in the Black Sea. 
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I. Въведение 
 
„Има една мощна, послушна, бърза и лесна за използване сила, която се 

пригажда към всичко и която е господар в моя кораб. Тук всичко се върши чрез нея. 
Тя ме осветява, тя ме топли, тя е душата на моите механични уреди. Тази сила е 
електричеството.” 

Капитан Немо 
от едноимения научнофантастичен роман на Жул Верн – 1869 г. 

 
 

Днес всичко около нас е електричество и всички ние сме зависими от него. 
Всеки знае какво е да се живее няколко часа без ток, а какво ли ще е ако са няколко 
дни? Толкова сме зависими от електрическата енергия, че последствията са немис-
лими, ако останем без нея. 

С напредване на времето нуждите на човечеството от електричество нарастват 
с пълни обороти, паралелно с това расте и неговата цена. Човечеството търси нови 
източници за производство на електрическа енергия. То е изправено пред глобален 
проблем, т.к. конвенционалните източници на енергия – полезните изкопаеми, са на 
изчерпване. Проблемите на България в енергийният сектор са още по-явни в послед-
ните години и са до болка познати – висока цена на електроенергията, огромни печал-
би от електропреносната система, реализирани в чужбина, намеса на чужди структури 
при определяне на цената и т.н.  

Възниква въпросът: Какъв ще бъде изходът от тази тежка криза и какво може 
да се направи, за да се осигури енергия, при това на достъпни цени? 

 
II. „Да излезем в открито море на лов, но не за риба, а електричество” 
„Водата един ден ще се превърне в гориво” – това е предрекъл преди близо 150 

години Жул Верн в романа „Тайнственият остров”. И ние може би ще бъдем свидете-
ли на този ден.  
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По думите на проф. Венко Бешков, директор на Института по инженерна хи-
мия към БАН, „България разполага с такова количество сероводород, разтворен в 
черноморските води, че да произведе 9 млрд. мгвт/ч електрическа енергия, което би 
задоволило потреблението на българското население за 200 години напред. Всяка 
година във водите на Черно море се генерират нови 75 млн. т сероводород. От енер-
гийна гледна точка тези количества съответстват на годишното потребление на 
природен газ в България”.  

 
Коя е причината за наличието на това огромно количество сероводород в Черно 

море? Черно море е с площ от 420 000 km², максималната дълбочина е 2245 m, а 
средната му дълбочина е 1240 m. Има обилен приток на реки, около 100 на брой, сред 
които са едни от най-големите реки на Европа – Дунав, Днепър, Днестър. Реките, 
освен че вкарват сладка вода в Черно море, носят и огромни количества органични 
отпадъци. Сероводород в морето е в концентрация 11 - 14 ml/l на дълбочина от поря-
дъка на 120 - 150  m до дъното, което прави невъзможно съществуването на живи съ-
щества, с изключение на някои анаеробните бактерии, устойчиви и под тази граница 
(Фиг. 1). Черно море поддържа уникална микробна популация, произвеждаща черна 
утайка, която прави водата да изглежда черна, от където идва и името му. 

 
На дълбочина между 100 и 200 m водите на Черно море почти не се смесват. 

Разликата в солеността на водата на повърхността и в долните слоеве е постоянна и 
основна отличителна черта на Черно море. Поради липса на смесване на водите в 
около 90 % от обема на Черно море на 150 - 200 m дълбочина няма кислород, няма 
живот, мъртвата вода е силно наситена със сероводород, чието общо количество се 
изчислява на над 20 000 куб.км! 

 

 
Фиг. 1 

 
Тази особеност прави Черно море уникално море. То е единственото на Земята 

без твърдо дъно. Голяма част от особеностите на Черно море се дължат на слабата му 
връзка със Световния океан. Босфорът и Дарданелите са тесни провлаци с малка дъл-
бочина, които не позволяват пълен обмен на черноморските води (Фиг. 2). 
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Фиг. 2 

 
Досегашните изследвания на експертите от черноморските държави – Русия, 

Турция, Украина, Румъния и България показват, че освен добрата новина за съществу-
ваща възможност да се използва този огромен ресурс за производство на енергия, има 
и друга, по-обезпокоителна.  

В дълбините на Черно море се крие бомба с детонационен еквивалент, като на 
хвърлената над Хирошима. Кой или какво може да натисне „червения бутон” на тази 
бомба? Един мощен природен катаклизъм по дъното на морето или човешка намеса 
може да доведе до изхвърляне на огромни количества сероводород над повърхността 
и до взривяването му, което за планетата ни би имало ефекта от сблъсък с космическо 
тяло, два пъти по-малко от Луната. 

Ако се приеме варианта за евентуална бомбена атака в района на Черно море, 
което фактически е технически осъществимо, нещата биха изглеждали така. В сравни-
телно плитката северозападна част на морето, някъде по средата между Севастопол и 
Констанца, може да бъде извършен ядрен взрив със сравнително малка мощност. На 
брега това ще бъде отбелязано само от приборите, но след няколко часа там ще се по-
чувства миризма на развалени яйца. При най-благополучното стечение на обстоятел-
ствата, след две седмици морето ще се превърне в гробище за морските организми, а 
при неблагоприятно –  в гробище ще се превърнат и крайбрежните населени пункто-
ве, където обитаващите организми съвсем не са морски. Около 180 милиона души 
живеят на брега на морето. 

Данни за такъв голям пробив на сероводород има от времето на ялтенското 
земетресение през 1927 г. – на височина 500÷800 метра са се издигали стълбове от 
пламъци и далече от морето се е усещала неприятната миризма на сероводород – 
токсичен, безцветен газ, със задушлива миризма на развалени яйца. Той е много опа-
сен за човека, т.к. се свързва с хемоглобина на кръвта и парализира дихателните 
пътища.  

Обяснението, което дават химиците е следното: съществуват два типа реакция 
на окисляване на сероводорода – при първата се образува свободна сяра и вода, а при 
втората окислението протича взривоподобно, при начален термален тласък, като в 
резултат се образува сярна киселина. Именно вторият вариант на реакцията на окис-
ляване са наблюдавали жителите на Ялта по време на земетресението. Сеизмичните 
тласъци са изтласкали дълбоководния сероводород на повърхността. 

Електропроводимостта на водния разтвор на сероводорода е по-голяма от тази 
на чистата морска вода и затова мълниите при бурята по време на земетресението са 
попадали по-често в участъците с издигналия се сероводород. Значителният слой чис-
та повърхностна вода е гасил верижната реакция, а той в началото на ХХ век е бил с 
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дебелина около 200 метра. Недообмислената техногенна дейност за последните годи-
ни е довела до рязкото намаляване на дебелината му и сега на някои места тя не над-
вишава 10-15 метра. 

Ако земетресение, подобно на кримското стане в наши дни, това би довело до 
глобална катастрофа. В резултат на първичния термален тласък може да се формира 
обемен взрив на сероводород, който евентуално да доведе до поява на мощни текто-
нични процеси и разместване на литосферните плочи, а това на свой ред би предизви-
кало земетресения по цялото земно кълбо. Освен това, в атмосферата биха били из-
хвърлени милиарди тонове сярна киселина, а последвалите киселинни порои биха 
изгорили всичко живо и неживо на планетата. Това звучи страшно, но има вариант и 
за по-добър развой на сабитията, който зависи от разумната човешка дейност. Идеята 
е да се усвои тази унищожителна енергия.  

 
III. Енергия от сероводород 
  

Български учени са открили начин да използват сероводорода от Черно море 
като гориво. Те са на път да докажат, че производството на водород е икономически 
изгодно и може да се използва за промишлени цели. Идеята им спечели финансиране 
от еврофондове, като един от най-амбициозните проекти за получаване на екогориво, 
което може да замести частично вноса на природен газ и в същото време да върне жи-
вота в Черно море.  

Идеята да се извлича водород от сероводорода е стара. Мнозина са се опитвали, 
но безуспешно. По думите на проф. Бешков идеята е да се използва сероводорода като 
гориво, да се произведе електроенергия с помощта на горивна клетка, след което 
може да се подложи морската вода на електролиза и да се получи водород. Водородът 
не се извлича пряко от сероводорода, а косвено. Точните химични реакции и използ-
ваните катализатори остават засега тайна. Дизайнът на горивната клетка и начинът на 
извличане на концентриран сероводород от дълбините – също. Но е ясно, че освен во-
дород се образуват и сулфати част от естествените соли на морската вода. Едновре-
менно се чисти водата и се възстановява солния състав на Черно море. Връща се в не-
говото естествено състояние, преди замърсяването със сероводород. Грузия и 
Румъния са партньори в проекта. Грузинците търсят подходящите катализатори, 
румънците са създали метод за безопасно складиране на получения водород – спе-
циални сплави, които имат свойството да го поглъщат, да го складират с помощта на 
химически връзки. Свързан по този начин той не е взривоопасен. До три години се 
очаква създаването на работеща инсталация, такава че да убеди инвеститорите за доб-
ра възвращаемост. Опасенията идват единствено от агресивната съпротива на вноси-
телите на газ, чийто печалби са застрашени, има също реална възможност за измест-
ване на природния газ като суровина за азотни торове.  

За разлика от бреговете на Черно море край Турция и Грузия, които са много 
стръмни и големите дълбочини са близо до сушата, българският и румънският шелф 
са много полегати и пълни с живот. Големите дълбочини, в които е налице сероводо-
род, са доста навътре в морето. Това е добре за туристите, но се превръща в сериозен 
икономически проблем за учените. Евентуалното добиване на енергия от сероводо-
рода трябва да става навътре в морето върху специална платформа или кораб, подоб-
на на платформите за сондаж и добив на петрол с тази разлика, че няма да се дупчи 
морското дъно и няма да ги има рисковете, свързани с разливи, течове и експлозии, а 
добитият водород да се транспортира на 30-40 км от брега.  

Водородът може да е енергията на бъдещето. При стандартно налягане и темпе-
ратура е безцветен, няма мирис, моновалентен е, запалим. Той е не само най-лекият 
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химичен елемент в природата, но и е най-често срещаният във Вселената – съставлява 
73-75% от нея и е десети по разпространение на Земята. При изгарянето си се преоб-
разува във вода. Не води до повишаване на парниковия ефект, без вредни емисии е по 
време на горенето. Изтичането му не води до замърсяване. В световен мащаб водоро-
дът вече се използва и като гориво за двигатели с вътрешно горене и в горивни клетки 
(за първи път с приложение в космическата техника).  

Горивните клетки без съмнение са една от най-перспективните технологии 
днес (Фиг. 3). В тях водородът реагира с кислорода от въздуха, получава се вода в 
контролиран химически процес, при който се генерира електричество. Химическата 
енергия, съдържаща се във водорода, по този начин се трансформира в електричество.  

 

 
Фиг. 3 

 
Горивната клетка има и друго предимство – има голям к.п.д. Тя преобразува 

химическата енергия на горивото в електричество с ефективност приблизително 50%. 
Няма движещи се части (има дълъг експлоатационен срок и безшумна работа) и при 
производството на електроенергия не се отделя топлина. Има екологично чисто 
производство на електроенергия, бързо подаване на енергия на товара, лесна под-
дръжка, малка опасност от корозия. Горивната клетка може да влезе в употреба прак-
тически навсякъде – в стационарни електроцентрали, превозни средства, портативни 
електронни апаратури и др.  

Друго приложение водородът има в химическата промишленост – като сурови-
на за органични производства и като заместител на природния газ при производството 
на азотните торове. За производството на водорода, който е необходим за синтезира-
нето на амоняка, от който после се произвеждат азотните торове, сега се използва 
природен газ, който се превръща във водород и въглероден диоксид. Въглеродният 
диоксид трябва да се улавя, за да не се отдели като парников газ, който замърсява, а 
водородът се използва за последващата синтеза на амоняк.  

С горивна клетка може да се получи водород без природен газ. От една страна 
има икономия на невъзобновяем източник на енергия, какъвто е газът, от друга – има 
намаляване на изпусканите в атмосферата вредни емисии и използване на един огро-
мен ресурс, какъвто е сероводородът в Черно море. 

Досега никой не е успял да оползотвори сероводорода от Черно море, но се 
работи много сериозно по въпроса. В Турция с помощта на ЮНЕСКО е създаден 
център за водородни технологии и изследвания. Цял град на един остров се снабдява с 
енергия изцяло от водород. Това е пилотен проект и много зависи какви ще са резул-
татите от него. Важен е въпросът за складирането на водорода. Има различни методи. 
Единият е в стоманени бутилки под налягане, което е опасно за битова и масова 
употреба като гориво за автомобили. Друг метод е водородът да се поглъща от спе-
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циални сплави, които го задържат толкова здраво, че той става безопасен за транспор-
тиране и употреба. Проблемът е, че сплавите са тежки и не са удобни за масова упот-
реба в автомобилите. Така че най-приложими и използвани за съхранение на водород 
остават бутилките, но се работи усилено за намирането на други решения. 

В България също се работи усилено в Института по електрохимия и енергийни 
системи съвмесно с Технически университет – София за създаване на водороден авто-
мобил. Широкото използване на водородните автомобили обаче е свързано със сери-
озно преустройство на инфраструктурата за снабдяване с гориво.  

За демонстриране на възможностите за получаване на водород и електро-
енергия при използване на горивна клетка бяха извършени експерименти с лаборато-
рен модел на такава клетка (Фиг. 4). 

 

Фиг. 4 
Таблица 1 

 

 
Заключение 
 

Всички направени проечвания и изследвания по темата показват големия енер-
гиен понетциал на водорода като гориво. В такъв аспект усвояването на технология за 
извличането му от сероводорода на Черно море и от самата вода на морето ще оси-
гури възможности за производство на електроенергия с ниска цена. 

 
Литература: 
[1]. http://zaneizvestnoto.blogspot.com 
[2]. К. Сейменлийски, С. Лецковска, Ст. Моллова, Образуване на цените на електри-

ческата енергия в България, Сборник научни трудове, НВУ „В. Левски”, т. 8, 2012 г.  
 

Научен ръководите: доц. д-р Силвия Лецковска, ЦИТН, БСУ 
Научен консултант: доц. д-р Камен Сейменлийски, БСУ 

 

№ Осветително тяло Осветеност 
(Lux) 

Време за 
зареждане 

(min) 

Напрежение на 
фотоволтаичния 

панел (V) 
1 Лампа с нажежаема жичка – 40 W 3500 Не зарежда 1,9 
2 Лампа с нажежаема жичка – 100 W 5000 80 2,1 
3 Халогенна лампа – 400 W 45000 15 2,4 
4 Диоден панел – 20 W 17600 60 2,1 
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БЕЗКОНТАКТНИТЕ ВЪЗБУДИТЕЛНИ СИСТЕМИ - ФАКТОРИ 
ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕКСПЛОТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА 

СИНХРОННИТЕ МАШИНИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА  
И ПРОМИШЛЕНОСТТА. AНАЛИТИЧЕН ОБЗОР 

 
Христо Денков Иванов 
ВТУ „Тодор Каблешков” 

 
CONTACTLESS EXCITATION SYSTEM - ANALYTICAL 

OVERVIEW, FACTORS TO ENHANCE PROCESS RELIABILITY 
OF SYNCHRONOUS MACHINES IN THE ELECTRICITY 

INDUSTRY AND ELECTRIC POWER SYSTEMS 
 

Hristo Denkov Ivanov 
VTU Todor Kableshkov 

 
 

Abstract: Synchronous machines today are the basis of electricity in the world, with around 
80 percent of all energy produced in the world. Besides these generators are used as 
electric motors of different mechanisms. 
 
Key words: synchronous machines, contactless excitation system. 
 
 

Синхронните машини днес са в основата на електроенергетиката в света, които 
дават около от 80 процента от цялата произведена енергия в света. Освен като генера-
тори те се използват и като двигатели за електрозадвижване на различни механизми.  

Синхронните машини имат предимство спрямо другите видове електрически 
машини, под това че са: с по-висок КПД, по-голяма претоварваща способност и ус-
тойчива работа при понижаване на напрежението. Най-голямото предимство е във 
възможността да се регулира отдаваната реактивна мощност в зависимост от степента 
на възбуждането. Освен предимства,  синхронните машини имат и един съществен не-
достатък – наличието на плъзгащ електрически контакт (контактни пръстени, контак-
тор и четков апарат). Последните години се полагат усилия да се повиши експлотаци-
онната им надеждност [1], като се запазват главните им преимущества при едновре-
менно отстранява на споменатия недостатък.  Главното направление в тази насока е 
задаване на безконтактни синхронни машини на основата на използване на ефективни 
безконтактни системи за възбуждане с възбудители за променлив ток (синхронни или 
асинхронни) и различни начини на автоматично регулиране на възбуждането с елек-
тромашини или електронни елементи.  

Известни са многобройни публикации в това отношение, като по съществените 
от тях [1,2]. 

Целта на настоящия доклад е да се направи анализ на използването на без-
контактни системи за възбуждане (БСВ) за синхрониите машини и да се предложат 
насоки за по нататъшното им усъвършенстване. 

Принципа на безконтактното възбуждане се основава на използването най  вече 
на синхронен възбудител (малък синхронен генератор) от обърнат тип. На възбуди-
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телната му (статорна) намотка се подава постоянно възбудително напрежение, а на 
вторичната му (роторна) трифазна намотка (в която се индуцира е.д.н.) се свързва със 
въртящият се изправител. Изправителят и роторната трифазна намотка са монтирани 
на вала на синхронната машина, с която отпада необходимостта от контактни пръс-
тени и четки. Изправеното трифазно променливо напрежение от въртящия се изправи-
тел захранва възбудителя като намотката на синхроната машина (генератор или дви-
гател). Синхронна машина се състои от: старторен възел на синхронния двигател, ро-
торен пакет на синхронния двигател, възбудителна намотка на двигателя, вентилатор, 
лагерни щитове, тяло, клемна кутия, статорен възел на синхронния възбудител, рото-
рен възел на синхронния възбудетел, диск с електронни елементи и защитен резистор, 
вентилационна решетка и вал. На фигура 1 е дадена една възможна класификация на 
видовете БСВ на базата на синхронен възбудител. 

 

Фиг.1 
 
Използването на тиристорен въртящ се изправител дава възможност да се по-

виши бързодействието на БСВ, тъй като регулирането се извършва непосредствено 
във възбудителната намотка с параметри Iв и rв на синхронните машини. Това подо-
брява динамичните им характеристики и намалява времескоростта:τв = Lв/ rв  0.1 ,s  
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Фиг. 2 
 
На фигура 2 е показано БСВ с въртящи се импулсни трансформатори с без-

контактно предаване на управляващите импулси към тиристорите на въртящия се 
тиристорен изправител. Системата се състои от синхронен възбудител с неподвижна-
та магнитна система – електрически въртяща се котва 2 [1]. Възбудителната намотка 1 
на възбудителя се захранва от статора 4 на генератора с ротор с постоянни магнити 5 
чрез изправител 3 тиристорния изправител 6 захранва възбудителната намотка 7 на 
синхронния двигател. Регулирането на възбудителният му ток се осъществява именно 
от този изправител входния сигнал на регулатора 8 се подава в импулсно устройство 
13. То се състои от генератор на трионообразно напрежение 9 индикатор на съвпаде-
ния 10 и усилвател – формировател 11. Предаването на импулсите се реализира от 
въртящия се импулсен входен трансформатор 12. Той служи в импулсното устройство 
за разделяне на контурите и формиране на импулсите. Тази компановка позволява да 
се използват вариантите на обикновени импулсни схеми без да се правят принципни 
усложнения. За осигуряване на надеждност особено в асинхронни режими, импулсно-
то устройство 13 се захранва със сънхронизиращи напрежения от фазите на генерато-
ра  4. Той има същия брой полюси като и основния възбудител. Разглежданата възбу-
дителна схема е приложима за безчеткови синхронни генератори. По надеждност тази 
схема превъзхожда разгледаните преди това схеми с управляеми изправители. Това се 
обуславя от факта, че формирователите на импулси не са разположени на ротора на 
двигателя и освен това за отпушване на тиристорите се използват кратки импулси със 
стръмен фронт, което облекчава работата на изправителя 6. 

БСВ за синхронни двигатели с диоден изправител. На фигура 3 е показана 
БСВ за синхронен двигател с нелинейно съпротивление във възбудителната верига на 
двигателя.  
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Фиг. 3 
 
Oзначения: СД – статорна намотка на синхронния двигател; ВН – възбудителна 

намотка на двигателя; СВ – синхронен възбудител; ВНВ – възбудителна намотка на 
възбудителя; ВИ – въртящ се изправител (монтиран на ротора); К.5 – пусков резистор 
(защитен резистор); КГ – омично съпротивление на възбудителната намотка на двига-
теля. В литературата е описана технология за изработване и изпитване на полупровод-
никови нелинейни съпротивления (варистори). Предимството на горната схема е ней-
ната простота и надеждност на работата. Недостатъците са: липсата на малогабаритни 
нелинейни съпротивления и трудност при изработването им. Областта на приложе-
нието на схемата с нелинейно съпротивление е маломощните синхронни двигатели с 
мощност от 20 до 50кW 

Схеми с тиристорен ключ и линейно съпротивление 
Недостатъците на схемата с нелинейно съпротивление са довели до замяната 

му с тиристорен ключ и линейно съпротивление. Такава е схемата на фигура 4. В нея 
тиристорния ключ (ТК) се състои от последователно свързани тиристори Т1 и Т2. 
които се командват от стабилитроните к.с. Те сработват, когато индуктираното във 
възбудителната намотка напрежение достигне тяхното работно напрежение. В схема-
та се изплозват два тиристора,а не един,за да се получи сигурно изключване на защит-
ното съпротивление в синхронен режим. Със същата цел е направено свързването АВ. 

 

 
Фиг. 4 

 
Диодни БСВ за синхронни двигатели се отличават в простота и надежност в 

експлоатацията. Недостатъкът им е наличието на постоянна съставка в кривата на 
пусковия възбудителен ток които има несиметрична форма. Тя създава спирачен мо-



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 468

мент по време на пуска. Той може да се намали до известна степен с подходящ избор 
на защитният резистор Rρ (2-4 Rf ). БСВ за синхронни двигатели със симетрична 
форма на пусковия възбудителен ток. При тези БСВ липсва постоянна съставка и 
съответно генераторен спирачен момент, тъй като пусковия ток има симетрична фор-
ма. Недостатък им е наличието на последователно свързан тиристор, през който про-
тича номиналния възбудителен ток. Практически са по-малко приложими в сравнение 
с упоменатите по-горе в изложението [3]. 

Изводи: Безконтактните възбудителни системи с неуправляем изправител по 
схеми с постоянно включен такъв са приложими за синхронни двигатели и са просто 
и надеждни в експлоатацията. 

Те са приложими за по мощни синхронни двигатели тъй като те имат относи-
телно по-малко активно съпротивление статорната намотка. Оттам имат и по-малък 
генераторен спирачен момент по време на пуск. 

Безконтактните възбудителни системи с неуправляем изправител по схеми с 
последователен тиристор са приложими за синхрони двигатели със средна и малка 
мощност предвид горния тиристор през който протича целия възбудителен ток 

Безконтактни възбудителни системи с управляем тиристорен изправител са по 
сложни и по ненадежни в експлоатация в сравнение с диоден изправител. 

Предстои да се реши проблема им с разработването на по-прости БСВ с 
управляем въртящ се изправител. 

Безконтактните възбудителни системи за синхронни генератори се изпълняват 
предимно с неуправляем диоден изправител и са по-надежни в експлоатация срав-
нение с БСВ с управляем изправител. 

Проблем въпрос за диодните БСВ е гасенето на магнитното поле във авариен 
режим на К.С. на статорната намотка. 

Като цяло за всички синхронни машини с БСВ е необходимо да се търси 
оптимален КПД и оптимално енергетични характеристики. 

Проблемен въпрос за тях е безконтактното измерване на възбудителния ток. 
Във връзка с това е разработката на ефективни измервателни устройства.  
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Abstract: Since ancient times the human civilization is in a danger and in a fight with the 
Mother Nature and natural disasters. The fire - one of the main factors of progress, often 
goes out of control. It is the reason for many victims and material damages. 
The main idea of this report is about the newest and the best fire truck – MB Sprinter 6x6 
municipal fire fighting vehicle. It is an exceptional and versatile vehicle with excellent 
attributes, increased payload and the highest level of reliability. These attributes form a 
vehicle that is unique in the world.  
 
Key words: fire, fighting, vehicle, hose, hose reel, pump. 
 
 

От най-дълбока древност развитието на човешката цивилизация непрекъснато е 
съпътствано с борбата с природните стихии. Огънят – един от основните фактори за 
прогреса, често излизал извън контрол и нанасял огромни материални щети, взимал 
стотици човешки жертви и най-често унищожавал населените места или отделни 
квартали от тях. 

 
Идеята за противодействие на огнената стихия явно доста отдавна е провокира-

ла човешкия интелект, защото около II век пр. н. е. откривателят Ктесибии [1] от 
Александрия обявява пред Света изобретяването на първата помпа за гасене на по-
жар. 

 
През 1721 г. англичанинът Ричард Нюзхям [2] пръв патентова пожарна кола 

със собствен 170 l воден резервоар, която посредством екипаж от двама човека и две 
еднодействащи бутални помпи осигурява невероятния за времето си дебит от  
100 l/min. Именно Нюзхям през 1731 г. става първият износител на пожарна техника в 
Света, след като продава две пожарни коли на кметството в Ню Йорк. 
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЖАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ 
 

Пожарните автомобили са специални моторни превозни [3] средства за изпъл-
нение на възложените от Закона за МВР оперативни задачи на пожарните служби: 
извършване на пожарогасителна и спасителна дейност при пожари, бедствия и извън-
редни ситуации [4]. 

 
Най-общо можем да определим пожарните автомобили като моторни превозни 

средства, предназначени да транспортират личен състав, пожарогасителни вещества, 
пожаротехническо въоръжение и екипировка до мястото на произшествието, с цел не-
говото ограничаване и ликвидиране. 

 
Това което конструктивно ги отличава от останалите видове автомобили е спе-

цифичното им оцветяване, специализираната им надстройка и специалния режим на 
движение [5], който ползват при движение по пътната мрежа. 

 
Съществува многообразие от класификации на пожарните автомобили, като 

една от тях, използвана от производителите на пожарни автомобили е следната:  
 
Според територията или обектите, които ще охраняват, пожарните автомобили 

условно се разделят (фиг.1) на:  

 
 

Фиг. 1. Видове пожарни автомобили, според вида на охраняваните обекти 
(територии) 

 
• комунални пожарни автомобили – автомобили, предназначени за гасене на 

структурни пожари и спасяване на застрашени хора от професионалните и добровол-
ни пожарни служби в населените места; 

 
• летищни пожарни автомобили – автомобили, предназначени за гасене на по-

жари и провеждане на спасителни операции във въздухоплавателни средства и в ин-
фраструктурните обекти на летищните комплекси от собствените им пожарни 
служби; 

 
• индустриални пожарни автомобили – автомобили, предназначени за гасене на 

пожари, спасяване и ликвидиране на аварии в рискови промишлени обекти от собст-
вените им фирмени пожарни служби [6]. 

 
 

КОМУНАЛНИ ЛЕТИЩНИ ИНДУСТРИАЛНИ 

ПОЖАРНИ 
АВТОМОБИЛИ
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Пожарният автомобил MB Sprinter 6x6, който ще разгледаме в доклада, според 
вида на охраняваните обекти (територии) е комунален. Това превозно средство е под-
ходящо за спасяване и ликвидиране на аварии в рискови райони, както в пустинни, 
така и в планински условия. MB Sprinter 6x6 е изключително лек, маневрен, гъвкав и 
стабилен пожарен автомобил. 
 

 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 
MB Sprinter 6x6, Municipal Fire Fighting Vehicle 
 
ПРЕДНА ОС: задвижването на предната ос е с независимо окачване и спира-

ловидна твърда пружина. 
 
ЗАДНА ОС 1: задвижваща твърда ос с винтови пружини и хидравлични амор-

тисьори. Оборудвана с надлъжен и напречен блокаж на диференциала. 
 
ЗАДНА ОС 2: твърда ос с винтови пружини и хидравлични амортисьори. Обо-

рудвана с напречен блокаж на диференциала. 
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РАЗМЕРИ: 
разстояние между осите: 3.29 m + 1.1 m 
дължина: 6.57 m 
 
КАБИНА: 
екипаж 1 + 5 или 1+8 
Максимален полезен товар: до 4 т 
Бруто тегло на автомобила: 7 т 
Движение във вода: дълбочина  до 600 mm 
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ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ: 
 

Новият Mercedes Benz Sprinter 6x6 (или 6x4) с изключително леки надстройки 
от Rosenbauer е средство за максимално оперативно съвършенство в придвижването 
на терени, вариращи от пустинята до планините. Този пожарен автомобил е идеален 
за използване във всякакви терени, благодарение на изключителните му лекота, 
маневреност, гъвкавост и стабилност.  

Оптимално разпределение на мощността се постига посредством комбинирана 
предавателна кутия – 6-степенна ръчна предавателна кутия или 5-степенна автоматич-
на предавателна кутия с избираеми електромеханични понижаващи. 

По-голямата стабилност на автомобила се дължи на по-голямото разстояние 
между колелата. 

Характерна особеност за Sprinter 6x6 са също патентованата мостова концеп-
ция за захранване на предния мост, индивидуалното окачване, напречните листови ре-
сори, заден мост със задвижвани твърди мостове със спирални пружини, хидравлични 
амортисьори, както и надлъжни и напречни диференциални ключалки (100%), асимет-
рично окачване с двойно махало на задните мостове, неразделна рамка. 

Благодарение на непрекъснатите компенсации на натоварването на оста се на-
малява деформацията на  пружината до 50%. 
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Първият пожарен автомобил, който се е появил на Балканите, е произведен 
именно от Rosenbauer. Годината е 1920, купувачът – община Radauti, Румъния. Авто-
мобилът е супермодерен за времето си, 1+5 места (четири от тях – правостоящи), 
снабден е с центробежна помпа, задвижвана от двигателя на автомобила и две уредби 
за бързо действие – катюшки с шлангове.  

 
През 1924 г. се появява първият пожарен автомобил в България, закупен за 

нуждите на цигарената фабрика в Асеновград, а през 1925 г. френската компания 
Renault доставя първия пожарен автомобил за пожарната служба в гр.София. 

 
В пожарните служби на България няма и никога не е имало на въоръжение 

пожарни автомобили като Mercedes Benz Sprinter 6x6 и други подобни на него, и 
познанията на експертите в тази област, са единствено от преки наблюдения при 
посещения на пожарни служби в чужбина или от каталозите на фирми-производители 
на пожарна техника. Нуждите от такава специализирана техника тепърва ще нараст-
ват със строежите на големи предприятия и строежа на атомни (ядрени) електроцент-
рали. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЕБСАЙТОВЕ ЗА ТЪРСЕЩИ МАШИНИ1 

 

Стоян Узунов, Атанас Ковачев 
Бургаски свободен университет 

 
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION FOR WEBSITES 

 
 
Abstract: Search engine optimization is a tool designed to help websites show up in a higher 
position when entering a whole sentence, a keyword or a phrase, when using google, yahoo, 
bing or etc.  
 
Keywords: Search Engine, SEO, Търсачки, Търсещи машини, 

 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Оптимизация за търсещи машини е инструмент, помагащ на уеб разработчици-

те или СЕО специалистите да създадът даден уеб сайт по строго типизирани правила, 
като по този начин ще го направят по лесно откриваем в уеб пространството. 

 
ОСНОВЕН ТЕКСТ 
 
1. SEO приятелски сайтове 
 

a) Какво означава SEO Friendly site или иначе казано сайт, който лесно да 
бъде разчитан от google робототът(crawler). 

За да бъде един сайт добре направен, той не трябва да има само добър външен 
вид, а също така и трябва да бъде добре написан по строго типизирани правила. Което 
ще рече да бъде следван даден модел на писане, или така наречениете doctypes(тип на 
документа в HTML стандарта), но това не е достатъчно за един добре оптимизиран 
SEO сайт. Голям процент от създаделите при създаването на своите сайтове пропус-
кат да вписват тагове като <title> и  <h1>, да описват мета описанията (<meta 
description=””>) и мета ключовите думи (meta keywords=””) или пък alt и title атрибу-
тите при описанието на графичните елементи на уеб страницата. А именно от там ид-
ват едни от основните проблеми, тези тагове и атрибути са изключително ВАЖНИ и 
трябва да бъдат попълвани винаги, защото именно посредством тях гугъл робота 
може да се ориентира, в какво се състои съдържанието на сайта ви и в последствие да 
предостави  заявката (търсенето) на потребителя. 

b) Sitemap (Карта на сайта) – най-добрият начин да се предостави на Google 
информация за сайта ви, като например колко често се актуализират страниците, 
последният път, когато всяка една страница е била променяна и относителният прио-
ритет на страниците в сайта ви. 

c) Друго важно нещо при една SEO оптимизация на сайт са така наречените 
SEO friendly URLs(Приятелски линкове-адреси), в примера отдолу може да видите 
пример: 

 
                                                            

1 Доклад, изнесен на Студентското научно творчество през 2012 г. 
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Пример: 
http://www.yourdomain.com/profile.php?mode=view&u=7 –  
Не приятелски SEO URL адрес 
http://www.yourdomain.com/profile-mode-view-u-7.html –  
Приятелски SEO URL адрес 
http://www.yourdomain.com/profile/mode/view/u/7/ –  
Приятелски SEO URL адрес 
 
По върпоса за дали тези SEO Приятеслки URL адреси са полезни за една по 

добра оптимизация на даден уебсайт е спорен, защото търсейки дадена страница 
можете да попаднете на уеб страница, която все пак излиза на първите места сред 
търсенията и не е с SEO Приятелски URL адреси но статистиката сочи, че сайтове с 
SEO Friendly URLs се нареждат почти винаги по напред в класацията от колкото 
страниците с неприятелски URL адреси. 

 
Живеейки в един бързо развиващ се свят, не винаги имаме времето да създадем 

нещо добро от нулата, затова имаме CMS(Content Managment Systems) системи, като 
Wordpress, Drupal и Joomla, които идват с голям набор от СЕО инструменти и плъги-
ни, които ни помагат да създадем един добре оптимизиран уеб сайт, за кратък период 
от време следвайки всичко споменато по рано.  

 
2. Как работят търсещите машини 

 

• Кои са играчите на дъската? 
Към момента безпорен водач е гугъл(Google)  и труда е насочен предимно към 

тази търсеща машина. Конкретно за България гугъл е дори повече от преуспешен. 
Бинг(Bing) и Яху(Yahoo) до скоро смесваха българския с руски и сръбски. Може да 
спекулираме, че 99% от хората в България търсят с гугъл.Малко интересни факти за 
други известни търсещи машини: Бинг всъщност е прекръстено Windows Live, MSN 
search. Yahoo търсачката е купена от майкрософт, така, че базата на Yahoo и Bing е 
една и съща. В китай пазара се държи от байду (baidu), с кирилица се държи отвра-
тително зле. Yandex (Яндекс) е Руска търсачка и е доста използвана там. 

 
• Как работят точно 
Сърч енджините работят с технология която се нарича уеб спайдер или 

краулер. Те имат огромна база данни, имат колосални сървърни помещения с много 
сървъри и пазят image на почти целия интернет(грубо казано).Има също така едни 
неща които се наричат роботи. Това са агенти на сърч енджъните и посещават  често 
важните страници в интернет и по-рядко по-маловажните. И никога на тайни 
страници в интернет (има и такива).Когато посетят страниците, те  правят индексация 
и когато подадете заявка към  търсачката, тя ви намира търсенето от вас. Как точно го 
правят е доста сложно. Това е един цял дел от науката който се нарича information 
retreaval, което е дял от изчислителната лингвистика което е дял от изкуствения ин-
телект. Та енджините имат също така ранкинг алгоритъм.Това е алгоритъма който 
казва кое ще се ранкира по-добре за дадени ключови думи и кое по-зле. Ранкинг 
алгоритъма е доста сложна логика, която дава важност на даден сайт по отношение на 
дадена ключова дума, както и глобарен ранк на сайта. Примерно фейсбук има гло-
бална важност 9/10 според гугъл. Най общо ранка се базира на няколко неща: на 
съдържанието и на линковете. Това са 2-те най-важни неща. Един сайт се ранкира 
добре когато има смислено и стойностно съдържание  и малко, но важни линкове или 
много и по маловажни. 
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3. Copywriting 
Общо взето това са методите и начините за публикуване и писане на качест-

вено съдържание. 
Майсторлъка е в това да можеш да промотираш продукт по начин на който на 

читателя ще му е интересно и да успееш да му грабнеш вниманието. Напишете 
експертна статия (може дори да не сте експерт, но е хубаво да сте).Дори и  читателя 
да не реши да си закупи продукта, може да споделят линка с някой, което ще повлияе 
добре на вашата оптимизация. Статия с обосновка, с картинки, със смисъл, нещо 
което е полезно и стойнсотно е ценно за сайта ти. Много е важно да има добро наси-
щане на ключови думи. 3-4% от съдържанието е добре да са ключови думи или фрази. 
Ключовите думи или фрази не е добре да са над 3, нормално е да са 2. Повечето хора 
които търсят в гугъл търсят със съчетания от 2 думи (1 фраза). Също така трябва да се 
слагат беклинкове с правилни думи към вашия сайт от авторитетни места. Ако не мо-
жете да се докопате до авторитетни места ползвате метода количество, а не качество. 

 
4. Local Search 
Локалното търсене е добро решение за сайтове на фирми които искат да из-

лизат по на висково в ранкирането на гугъл за специфично място.Гугъл инвестираха 
много в картите си и за това ги използват във всеки възможен момент. Вече над 20% 
от заявките за търсене в Гъгъл имат локализирана насоченост.Но за да сте сигурни,че 
ще излезнете чрез  локално търсене е добре фирмата да се регистрира и в други из-
вестни сайтове за местолопожения като Yell, Qype и Yelp, защото гугъл се съгласува с 
тях. 

Бъдещето – Телефонът ви ще взима вашите координати и ще ги асоциира с 
фирми със същия индекс за географска ширина и дължина 

 
5. Link Building 
Та това е принципа в който правите еднопосочни високочаствени линкове. 

Естествено коя дума се линква е много важно. Много е важно също да не се линква 
към баннато съдържание, защото ще ти срине ранка. Ценно е да се линква с линкове 
по темата. Не може от сайт за картофи да се линква за програмиране.Това е грешно, 
да не говорим,че е нелогично. Не само, че няма да ти дигнат ранка тези линкове, но и 
гугъл ще те накаже, защото това е спам. Има 2 вида линкове Do follow и Do not follow. 
Само линковете do follow имат значение за търсачката. Повечето блогове и форуми са 
с do not follow в коментарите заради SEO abuse. Social Sharing bookmarks също е до-
бър начин за да печелиш линкове. Линкове в коментари на блогове са важни, само ако 
е по темата и ако отговора не е в интервал по-голям от месец, ако интервала е по-
голям  има възможност да бъдете индексирани като спамери. Добра практика е да се 
правят сателитни сайтове. Създава се мрежа от СЕО оптимизиране сайтове с които се 
ликва към основния сайт. 

 
6. Social SEO 
Добра СЕО практика е да се използват социалните мрежи за оптимизиране на 

вашия сайт. Примерно намирате в фейсбук страница със същата тематика като 
съдържанието което искате да оптимизиране и пускате коментар с линк към някоя 
ваша страница. Но информацията на страницата трябва да е автентична и полезна. 
Иначе може да бъдете флагнати като спам и ще се получи обратен ефект. Има начин 
да ви репортнат при което гугъл разбира,че сте спамери и ви банват или санкционират 
веднага. 
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Трябва да имате страници в повечето известни социални мрежи. И да си сло-
жите бутони в сайта си за промотиране на вашето съдържание в социалните мрежи. 
Така наречените social bookmarks. Никой няма да си влезне в профила в социалната 
мрежа да ви намери страницата и да сподели линк към вашия сайт. Трябва да му го 
направите лесно.  

 
7. SEO Tools 
a) Google Webmaster tools – Е безплатно средство за уеб администратори и 

създатели на сайтове позволяващо им да проверяват индексираното съдържание на 
сайта и насоки за повишаване видимостта на сайта  от google. 

Google Webmaster tools разполага и с 
• Публикуване и проверяване на sitemap 
• Проверка, настройка и статистика на  начина по, който гуугле роботът 

обхожда даден сайт. 
• Генериране на robots.txt файл, което също помага за откриване на страници 

във даденият уебсайт. 
• Списък със външните и вътрешните линкове, сочещи към вашата страница 
• Показване на ключовите думи водещи до сайта ви посочени от 

SERP(Search Engine Page Results) 
• Статистика на това как гуугле индексира сайта и дали са намерени грешки 

по време на обхождащият процес. 
б) Google Analytics  – е безплатна уеб услуга, предоставена от Google за съста-

вянето на детайлна статистика за посетителите на уебсайтове. Статистиката се събира 
на сървъра на Google, а тези които го използват само слагат свой Javascript код 
на страниците на своя уебсайт. 

 
Заключение 
 

Оптимизацията на уеб страници за търсещи машини не е въобще трудно, но 
изисква много време и внимание. Много по-лесно е да си сринете ранка отколкото да 
си го дигнете. Другия проблем с който се срещат SEO специалистите е,че „правилата 
на играта“ се променят доста често. На 2-3 месеца гугъл променят съществено алго-
ритмите си за да предотвратят abuse на търсачката.Като пример за abuse мога да дам 
фермите за линкове или сайтовете с копирано или генерирано съдържание. В интер-
нет има много такива сайтове с цел парична печалба от реклами. Те са много добре 
SEO оптимизирани и излизат на челни места. Естествено те не са полезни за потреби-
телите. И точно за това гугъл си променят алгоритмите за да избегнат некачествени 
резултати от тяхната търсеща машина. 
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инж. Марин Дичев Вълков, инж. Христо Денков Иванов 

инж. Деян Красимиров Иванов 
ВТУ „Тодор Каблешков” 

 
ECO HOUSE – MY HOUSE 

 
eng. Marin Dichev Valkov, eng. Hristo Denkov Ivanov 

eng. Deyan Krasimirov Ivanov 
HTS “Todor Kableshkov” 

 
 

Abstract: Effective insulation of your home  will  significantly  reduce  your 
energy  costs.  Please note that this effect is year round - winter pay less for heating and in 
summer - air conditioning. Besides lower bills,  effective  insulation  gets 
more  comfortable  living conditions  - constant temperature in the home, lack of 
condensation,  mold  and moisture.  Warmwalls of your home, creating indoor comfort 
and  a wonderful  environment  to relax after a long workday. Well-filled insulation means 
very significantly reduce energy use, and hence much less disposed greenhouse gas and 
solid particles in the atmosphere. 
 
Key words: Eco house, effective insulation,  PV, wind turbine, renewable energy. 

       

 

      ЕКО ДОМ 
 

 
Фиг.1 

 

                                                            

1 Докладът е от студентската научна сесия 2012 г. 



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 480

1. Изграждане на ефективна тополоизолация 
1.1. Еко дом през погледа ни – комфорт, естетика и функционалност с грижа 

към околната среда. Задачата да обединим всичко това в едно цяло като сме ориенти-
рана много строго към създаване на отлични условия за живот, които постигаме с 
чисти и щадящи околната среда строителни материали. За нас е лична кауза да запа-
зим прекрасната природа на България.  

1.2. Енергия – най-ценният ресурс в съвременното общество е енергията. 
Всичко, с което толкова много сме свикнали е зависимо от нея. Макар да живеем с 
усещането за непрекъснат технологичен напредък, все още основна част от енергията 
се добива чрез изгаряне на фосилни продукти – нефт и въглища. Освен пряката си 
цена като ресурс, енергията има много по-сериозна цена като замърсител на планета-
та. Всеки изгорен грам гориво отделя двойно по-голямо количество въглероден диок-
сид. На практика всяка частица изгорен въглерод „изяжда” две частици от тъй нуж-
ният ни кислород. В дългосрочна перспектива ще бъдем принудени да намалим 
замърсяването на околната среда. Колкото по-късно започнем да го правим, толкова 
по-сериозни и необратими ще са последиците за нас. 

1.3. Начин да намалим замърсяването 
-  Чрез добиване на чиста енергия посредством възобновяеми енергийни из-
точници 

-  Намаляване на консумацията на енергия, което води и до по-малко разходи 
Успешният подход е съчетаването на усилията в двете посоки и зависи единст-

вено от нас – потребителите на енергия. Всяка стъпка в тази насока има голямо значе-
ние, особено когато става въпрос за редуциране на нуждата от енергия. Важно е да се 
отбележи, че съвременните технологии позволяват да постигнем тези цели, без да 
пострада комфорта ни на живот и всички блага, с които сме свикнали. 

1.4. Сегашното ни замърсяване – средната консумация на енергия на един чо-
век, живеещ в жилище с площ около 80м2 е ≈ 2 700 kWh. При четиричленно се-
мейство общата консумация на енергия за една година е   ≈ 10 800 kWh. От тях около 
63% отиват за отопление на жилището или  ≈ 6 800 kWh. 

Aко положите усилия да живеете енергийно ефективно (енергийно ефективни 
уреди, нискоенергийни жилища, хибридни автомобили и т.н.) може да редуцирате 
енергийното си потребление с близо 60 %.Ето на какво се равняват тези 10 800 kWh 
електроенергия и количеството СО2 което генерират: 

- 1160 m3 природен газ и ~ 2,6 t CO2 
- 1,6 t  въглища и ~ 4,7 t CO2 
- 880 l нафта и ~ 1,9 t CO2 
Освен спестените средства ще предотвратите изхвърлянето в атмосферата на 

тонове парникови газове. 
1.5. Статистика за енергийната ефективност на топлоизолационните сис-

теми CLIMA TECHNOLOGY – най-много енергия в световен мащаб (към 63% от 
общата енергия) се изразходва за отоплението и охлаждането на сградите. На практи-
ка те са най-големия консуматор и от там замърсител на природата. Поскъпването на 
енергията, накара обществото да търси алтернативи в лицето на нискоенергийни 
сгради, пасивни сгради и енергийни сгради. Концепцията при всички в основата си е 
една, а именно ограничаване на топлинните загуби от сградата и увеличаване на 
топлинните и енергийни печалби. 
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1.6. Топлинни загуби в 
нашия дом (фиг. 2) – решенията са 
свързани с ефективните топлоизола-
ционни системи CLIMA 
TECHNOLOGY, които могат намалят 
консумацията на енергия за отопле-
ние и климатизация до 30%. В зави-
симост от вида и дебелината на 
топлоизолационен материал можете 
да постигнете коефициент на топло-
предаване U на външните стени от 
стандартния за България U=0.5  до 
типичния за пасивните къщи U= 0.15. 
С ниската консумация на енергия 
идват и малките сметки за отопление.  
Топлоизолацията на една сграда е 
инвестиция, която работи през целия живот на една сграда. В тази връзка е добре 
предварително да планираме полагането на топлоизолация да се осъществи по всички 
стандарти и с използването на проверени материали и системи. Само сертифици-
раните системи гарантират, че получавате реално действаща и дълготрайна топлоизо-
лация. От тези данни можем да придобием представа по какъв начин топлоизола-
ционните системи работят.  

                                                                                                 
 

Разходи за отопление при жилище 80 м2 с различна топлоизолация (таблица 1): 
 

Таблица 1 

 
Tоплоизолирайки домът с ULTRA CLIMA TECHNOLOGY ще се възвърнат 

средствата от направената инвестиция след шестата година! 
 
 
 
 

30 СМ. ЗИД 
БЕЗ 

ИЗОЛАЦИЯ 

30 СМ. ЗИД + 
ULTRA CLIMA 

TECHNOLOGY С 5 
СМ. 

ИЗОЛАЦИОНЕН 
СЛОЙ 

30 СМ. ЗИД + ULTRA 
CLIMA 

TECHNOLOGY С 21 
СМ. ИЗОЛАЦИОНЕН 

СЛОЙ 
ПЕРИОД 

U=1,35 W/m2.K U=0,5 W/m2.K U=0,17 W/m2.K 

ЗА 1 МЕСЕЦ 100,00 лв. 80,00 лв. 72,00 лв. 

ЗА 1 ГОДИНА 1 200,00 лв. 960,00 лв. 864,00 лв. 

ЗА 10 ГОДИНИ 12 000,00 лв. 9 600,00 лв. 8 640,00 лв. 

ЗА 30 ГОДИНИ 36 000,00 лв. 28 800,00 лв. 25 920,00 лв. 

 
Фиг. 2 
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1.7. Усещане за комфорт (фиг. 3) 
За да бъдем енергийно ефективни не 

е нужно да жертваме комфорта си. Дори 
напротив – процесът на ефективно топло-
изолиране на сградата повишава значител-
но усещането за уют, топлина и сигурност. 
Това е причината да твърдим, че топлоизо-
лирането превръща къщата в дом. 
 

                                                                                            Фиг. 3 
 
 

1.8. Температура (фиг. 4) – 
взависимост от сезона са различни 
предпочитанията по отношение на 
температурата в помещенията. През 
лятото търсим прохладата, а през 
зимата меката топлина. Научно е 
установено, че човек се чувства най-
комфортно, когато температурата в 
помещението е в интервала 21-26 
градуса. Зоната на комфорт на прак-
тика с топлоизолационните системи 
CLIMA TECHNOLOGY доближават 
температурата на стената до поддържаната температура на въздуха в помещението. 
Това съществено увеличава усещането за топлина през зимата и прохлада през лятото. 

1.9. Чиста среда, без влага, мухъл и плесен (фиг. 5) – в помещения без топло-
изолация или с неправилно изпълнена топлоизолация  често се появява влага в ъглите 
на помещенията или на местата, където контактуват студени и топли участъци. С те-
чение на времето влагата създава предпоставки за развитието на микроорганизми, 
като мухъл и плесен. Освен лошата миризма, те са и нездравословна среда за живот. 

- Топлоизолационните системи CLIMA TECHNOLOGY спомагат за предотвра-
тяването на появата на мухъл и плесен като отнемат жизненоважния им ресурс – влагата: 

- Топлоизолационните системи CLIMA TECHNOLOGY отвеждат точката на 
кондензиране на парата от външната страна на зида. Така влагата остава извън поме-
щенията и се поема от атмосферата. 

 

 
Фиг. 5 

 
Фиг. 4



 
 
 
 
 
 
Студентско научно творчество                           БСУ - Годишник, Том ХХVIII, 2013 
 

 483

- Паропропускливостта е друга важна характеристика на топлоизолационните 
системи CLIMA TECHNOLOGY. Тя позволява на водните пари да преминават през 
зида и топлоизолационната система свободно, без да се концентрират и кондензират в 
стената. Така топлоизолацията работи по-ефективно, конструкцията не се амортизира 
и няма микроорганизми по вътрешните стени. 

Имайте предвид, че изброените качества на топлоизолационните системи са 
валидни само когато са изпълнени с проверени и сертифицирани продукти и системи. 

1.10. Използване на екологични строителни продукти – освен функционал-
ност всеки един продукт днешно време трябва да е разработен и произведен с грижа 
за природата. Земята е нашият общ дом и философията на екипа ни е да полагаме 
непрестанни грижи за него. Постигаме го чрез: 

- Технология – Топлоизолационните системи CLIMA TECHNOLOGY са про-
изведени по безотпадна технология, която рециклира всички отпадъци и не замърсява 
околната среда 

- Продукти – Компонентите на топлоизолационните системи CLIMA TECHNOLOGY 
са изградени от безвредни за човешкото здраве вещества 

- Иновация  – Новата топлоизолационна система ULTRA CLIMA TECHNOLOGY, 
предотвратява развитието на микроорганизми, без да използва биоцидни добавки, с 
което щади околната среда 

- Дълготрайност – Колкото по-дълъг е експлоатационният живот на един про-
дукт, толкова по малко отпадък се генерира от подмяната му. Топлоизолационните 
системи CLIMA TECHNOLOGY са създадени да работят колкото е животът на една 
сграда. За сравнение, освен разходите за подмяна 1000 кв.м. топлоизолация, генерират 
и 80 куб.м. отпадък. 

2. Соларна  и вятърна енергия 
2.1. Слънцето е неизчерпаем енергиен източник, което превръща соларната 

енергия в енергия на бъдещето, защото тя може да разреши екологичните и енергийни 
проблеми на човечеството. По тази причина законодателствата на различните държа-
ви поощряват инвестициите в слънчева енергия, като гарантират високи изкупни цени 
на енергия, генерирана от фотоволтаици. В България законът за енергетиката също 
гарантира 100% възвръщаемост на инвестицията и я превръща в дългосрочно и 
печелившо капиталовложение. Производството на електричество от слънчеви сис-
теми би могло да осигури сигурен и дълготраен доход. 

2.2. Принцип на действие (фиг. 6) – Да печелим ток от слънчевите лъчи 
Соларните клетки са изградени от полупроводников материал – най-често силиций. 
Полупроводниците повишават своята електрическа проводимост при увеличаване на 
температурата или под въздействието на свет-
лина в соларните клетки се образуват двойки от 
заряди – положителни и негативни заряди. Елек-
трическото поле на p-n-прехода разделя тези за-
ряди едни от други. Електроните се насочват 
към горния електрод на слънчевата клетка, а по-
ложителните заряди към долния. Поради изли-
шъка от електрони в n-силиция и недостига на 
електрони в p-силиция се образува електрическо 
напрежение между металните контакти на пред-
ната и задната страна на модула. Ако към солар-
ния панел се свърже електрически консуматор, 
протича прав ток. С помощта на инвертор, кой-

фиг.6 
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то преобразува постоянния в променлив ток, соларната система може да бъде свър-
зана към обществената електро-преносна мрежа.  

       
2.3. Фотоволтаична система за къщи съставена от 6 фотоволтаични модула 
(фиг.7) 
 

Спецификация: 
• 6 бр. Фотоволтачни модули 

CPV60M240 с обща пикова мощност 
1 440 Wp 

• Батериен блок 24V 400 Ah 
• Шкаф за батерии – IP 65 
• Контролер Steca PRS3030 12/24V,  

30 A – 2бр. 
• Инвертор Steca Solarix PI 2200-24 Set – 

24V, 2200W, 230V / 50Hz – 1 бр.; DC 
табло; PV кабел 300 м. 

• PV конектори комплект – 6 бр. 
 

Параметри: 
• Азимут – 0º 
• Потребление – 3,0 kWh/ден 
• Вероятност от недостиг на енергия – 

5% 
• Относително време за автономия –  
• 3 дни 
• Системно напрежение – 24V 
• Ъгъл на монтаж спрямо хоризонта – 

30º 
 

 

Фиг. 7 
 

2.4. Примерна схема за консумация (Таблица 2, диаграма 1 и 2): 
Таблица 2 

 

 

Консуматор 
Брой 
консуматори 

Ел. 
Мощност, W 

Време за 
работа, h

Изразходвана 
ел. енергия, 
Wh 

Хладилник (240L, A+) 1  42 24 1000 
Енергоспестяващо 
осветително тяло 4 10 9 360 
Телевизор 1 100 5 500 

Сателитен приемник 1 25 5 125 

Компютър 1 150 3 450 
Принтер 1 100 1 100 
Вентилатор 1 75 6 450 
    ОБЩО, kWh 2.985 
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Диаграма 1 и 2 

 

2.5. Описние на ветрогенератор с мощност до 30 kw – работното колело на 
ветрогенератора е от вертикален S тип с ротационна повърхнина на торзионен прин-
цип и скорост на вятъра над 1.5 метра в секунда. Това дава предимство на генератора, 
при работа с променливи ветрови полета и посоки, независимо от вихровото съдържа-
ние на потоците въздух. Вертикалната ос улеснява монтажа и реализацията на предав-
ката. Така реализирано работното колело се изработва по лесно и не изиска укчаване 
на цялата конструкция. При вертикалния принцип на реализация, се постига и по-
голямо КПД на цялото решение на ветровото колело. Приемането на ветрова енергия 
от различните посоки и аеродинамичния профил на крилете спомага реалното КПД да 
достигне от 72 до 85 % от ветровото усилие на работните плоскости. Монтажа на 
генераторната предавка е улеснен и може да се достигне до 5 броя генератори на едно 
работно колело. Важното е повишаващата предавка да е с малак коефициент на 
триене и да няма големи загуби на мощност. Тя може да се реализира като ремъчна 
или верижна до предавателно отношение 1 към 100 цялата или на 2 части. Мощността 
на генератора зависи и от площта. Разработеното 4 + 4,  допълнителни типа ветрогене-
раторни колела – включително и от пластмасови материали. Изходящото напрежение 
на генератора е: 12, 24, 48 и 96 V.                                                                                                   
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2.7. Основните характеристики и предимства на ветрогенератора (фиг. 8): 
 

- Работното колело на ветрогене-
ратора е от  вертикален S тип.  
-  Ниска скорост на вятъра над  
1.5 метра в секунда. 
- Не губи от мощността си за насоч-
ване по вятъра. 
- Не губи от от мощността си за 
преодоляване на силите завъртащи 
колелото и поддържащи посоката. 
 

- Не се влияе от смяната на посо-
ката на ветровото налягане. 
- Не изисква високи мачти и под-
държащи структури.  
- Лесна изработка и монтаж на 
работното колело.Лесно укрепване на монтажното място. 
-  Приемане и насочване и на вертикалните потоци от въздушни маси. 
- Много безшумни – от 38 до 42 децибела–почти 2 пъти по ниски от нормален разго-
вор – от 60 децибела. 
- Тежестта на ветрогенератора е от 100 до 250 кг. Единственото нещо относно укреп-
ването са 4 здрави основи. 
-  Високо КПД от 72 до 85 %. 
- Подходящи за всяко едно домакинство от малък апартамент, голяма къща, произ-
водствено помещение или голям хотел. 
-  Бърза възвращаемост на инвестицията – от 12 до 30  месеца. 

 
2.8. Видове ветрогенератори (Таблица 3): 

 
Таблица 3 

 

Мощност 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 5kw 8kw 10 kw 
Диаметър 1,6 m 2,2 m 2,8 m 3,2 m 3,4 m 3,8 m 4,6 m 
Височина 1,2 m 1,4 m 2,2 m 2,6 m 2,6 m 3,4 m 4,2 m 

 
 
 
 

Литература: 

1. Вебер България ЕООД – http://www.weberecodom.com/index.php?lng=bg&p=eco; 
2. Крейн ООД – http://crane-bg.com 
3. ВЕИ БГ Възобновяеми енергийни източници ЕООД – http://vetrogeneratori.eu/ 
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