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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

И СОВРЕМЕННОЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Гогуадзе Марат Григориевич 
Шматко Аликсей Дмитриевич 

БГТУ „ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф. Устинова 
 

 

Аннотация: В статье проанализированы ключевые теории и модели экономичес-
кого роста, а именно: неоклассическое и кейнсианское направления. Авторами сде-
лан вывод, что прочный теоретический фундамент теории экономического роста 
был заложен в 1930-1950 гг., когда мировая экономика столкнулись с множеством 
вызовов, при этом важно отметить, что современная экономика стремительно 
развивается, заставляя пересматривать существующие парадигмы. Так, например - 
современная экономическая система привнесла новейшие теории эндогенного роста, 
включая изучение роли возрастающей отдачи, научно-исследовательской деятель-
ности, человеческого капитала, диффузии технологии. 

 
 

Экономический рост является ключевой целью развития любого государства. 
Экономическому росту как основному пути к процветанию любого государства 
посвящены работы многих экономистов-исследователей, однако в настоящее время, 
в условиях постоянного усложнения экономической системы, требуется поиск новых 
путей стимулирования экономического роста.  

В настоящее время „поиск новых путей” по своей сути представляет собой ком-
плекс изменений существующих парадигм, посредством которых экономическая сис-
тема движется от состояния всеобщей неудовлетворенности к новым более благо-
приятным материальным и духовным условиям жизни1. 

Стоит отметить, что современные теории экономического роста сформировались 
на основе двух источников: неоклассической и кейнсианской теорий макроэкономи-
ческого равновесия. С хронологической точки зрения, отправным пунктом современ-
ной теории роста является классическая статья „Математическая теория накопления” 
Фрэнка Рамсея (1928) – работа, которая обогнала свое время на несколько десятилетий. 

Говоря об основных источниках формирования современных теориях экономи-
ческого роста, важно отметить, что в центре неоклассического направления стоит 
идея оптимальности рыночной системы, рассматриваемой как совершенный саморе-
гулирующийся механизм, позволяющий наилучшим образом использовать все произ-
водственные факторы не только отдельному экономическому субъекту, но и эконо-
мике в целом.  

Значительный вклад в развитие неоклассических теорий экономического роста 
внес экономист Роберт Солоу. Им были разработаны две модели:  

 

 модель факторного анализа источников экономического роста;   
 модель, раскрывающая взаимосвязь сбережений, накопления капитала и 

экономического роста.  

                                                            
1 Горюнова Н.Н. Экономический рост как фактор экономического развития / Н.Н. Горюнова. 
Теория и практика экономического развития. 2013. С. 183-185. 
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Основой первой модели явилась производственная функция Кобба-Дугласа 
(учитывала только факторы основного капитала и вложенного труда). Она была мо-
дифицирована путем ввода еще одного фактора – уровня развития технологий. Вто-
рая модель Солоу показывает взаимосвязь между сбережениями, накоплением капи-
тала и экономическим ростом. Также к основным драйверам развития неокласси-
ческих теорий экономического роста относятся следующие труды: 

 Модель „Рамсея-Касса-Купманса“. Дэвид Касс и Тьяллинг Кумпанс встрои-
ли анализ Рамсея оптимального потребления в неоклассическую модель роста, введя, 
таким образом, эндогенное детерминирование нормы сбережения. Это расширение 
модели приводит к более интересной переходной динамике, но сохраняет гипотезу 
об условной сходимости. Кроме того, эндогенность сбережения не ликвидирует зави-
симость долгосрочного темпа роста на душу населения от экзогенного технологи-
ческого прогресса; 

 Работа Эдварда Денисона „Источники экономического роста и стоящие пе-
ред нами альтернативы”. Денисон исследовал зависимость объема производимой 
продукции от качественных изменений факторов труда и капитала, а также от факто-
ра „технический прогресс“как такового. При этом учитывались самые различные из-
менения – от роста уровня концентрации производства до повышения квалифика-
ционного и общеобразовательного уровня работников и улучшения организации и 
управления производством2. 

В свою очередь, центральная проблема макроэкономики для кейнсианской 
теории – факторы, определяющие уровень и динамику национального дохода, его 
распределение. Эти факторы рассматриваются с позиции реализации в условиях фор-
мирования эффективного спроса. Кейнс сосредоточил усилия на изучении составных 
частей спроса, т. е. потребления и накопления, а также факторов, от которых зависит 
движение этих составных частей и спроса в целом. 

Наиболее простой кейнсианской моделью роста является модель Евсея Домара, 
предложенная в конце 1940-х годов. Технология производства представлена в ней 
производственной функцией Леонтьева с постоянной предельной производитель-
ностью капитала (при условии, что труд не является дефицитным ресурсом). Модель 
Домара исходит из того, что на рынке труда существует избыточное предложение, 
что обусловливает постоянство уровня цен. Выбытие капитала отсутствует, а выпуск 
зависит фактически от одного ресурса – капитала. 

Таким образом, согласно теории Домара, существует равновесный темп при-
роста реального дохода в экономике, при котором полностью используются имею-
щиеся производственные мощности. Он прямо пропорционален норме сбережений и 
предельной производительности капитала, или приростной капиталоотдаче. Инвести-
ции и доход растут с одинаковым постоянным во времени темпом. 

Еще одним видным представителем кейнсианского направления является Рой 
Харрод, который построил специальную модель экономического роста, включив в 
неё экзогенную функцию инвестиций (в отличие от экзогенно заданных инвестиций 
у Домара) на основе принципа акселератора и ожиданий предпринимателей. Соглас-
но принципу акселератора, любой рост (сокращение) дохода вызывает рост (сокра-
щение) капиталовложений, пропорциональный изменению дохода. 

                                                            
2 Гичиев Н. С. Теории и факторы экономического роста / Н. С. Гичиев, М. Н. Гичиев. 
Региональные проблемы преобразования экономики. 2012. С. 66-74. 
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Если кейнсианские и неоклассические модели частично представлены в русскоя-
зычных работах, то современные исследования в этой области практически отсутст-
вуют. К их числу можно отнести новейшие теории эндогенного роста, включая изу-
чение роли возрастающей отдачи, научно-исследовательской деятельности, челове-
ческого капитала, диффузии технологии. 

Современная эволюционная теория роста, зародившаяся в 1970-е годы, предпри-
няла попытку объяснить феномен научно-технического прогресса, который не был 
полностью описан Кассом и Купмансом, в модели Солоу. В свое время публикации 
Кеннета Эрроу и Карла Шелла, посвященные возможностям эндогенного объяснения 
технологических изменений, не получили большого резонанса. Однако параллельно 
велись исследования в области эволюционной экономики. Огромный вклад в станов-
ление этого направления экономической мысли внесли Ричард Нельсон и Сидни 
Уинтер, которые считали себя в определенной мере последователями Йозефа 
Шумпетера. Основное внимание эволюционная экономика уделяет инновациям, кон-
куренции как процессу „естественного отбора“, а также проблемам случайности и не-
определенности3. 

Государственная стратегия стимулирования экономического роста в развитых 
странах на разных этапах имела свою специфику и брала на вооружение различные 
концепции, умело сочетая рецепты неоклассического, кейнсианского направлений, а 
сейчас и теорий эндогенного роста. 

Сложившаяся в США после „великой депрессии“1929-1933 гг. система государ-
ственного регулирования была ориентирована преимущественно на управление 
факторами спроса или совокупным спросом главным образом денежно-кредитными 
инструментами. Так, стимулирование расширения капиталовложений происходило 
на основе низких процентных ставок, ограничение – путем их повышения. 

В 80-х гг. в США была провозглашена новая экономическая политика, суть 
которой заключалась в переходе от экономики стимулирования совокупного спроса к 
экономике предложения на основе стимулирования инвестиций в машины и оборудо-
вание, перспективные технологии. 

 

Сторонники экономики предложения сделали упор на факторы, повышающие 
производственный потенциал экономической системы. Наметилось три направления 
воздействия государства на экономический рост: 

 стимулирование НТП и развитие научных исследований; 
 увеличение расходов на образование, подготовку и переподготовку квалифи-

цированных кадров в государственном масштабе; 
 глубокая перестройка налоговой системы. 
Главной целью этой политики стали высокие темпы роста производства, реше-

ние социальных проблем: занятости, безработицы, бедности, повышение уровня 
доходов. 

В 90-е гг. наблюдается значительное увеличение государственных расходов на 
социальное обеспечение, здравоохранение, образование, что в немалой степени свя-
зано с возрастающей ролью „человеческого капитала“, творческой, новаторской 
деятельностью человека как важнейшего фактора экономического роста и накопле-

                                                            
3 Румянцева С. Ю. Теория экономического роста и индикаторы развития России: институ-
циональный и монетарный аспекты / С. Ю. Румянцева. Вестник Санкт-Петербургского универ-
итета. Серия 5. Экономика. 2011. С. 28-41. 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

14 

ния национального богатства. Это характерно не только для развитых, но и для раз-
вивающихся стран. 

Другое направление государственной политики, стимулирующее экономический 
рост, – поддержание конкурентоспособности и оптимальной структуры производства 
путем законодательного регулирования налоговых и иных преференций, прямого или 
косвенного субсидирования отдельных отраслей и регионов из государственного 
бюджета. Особенно это касается транспортной и коммуникационной инфраструк-
туры. Большое значение по-прежнему придается государственной поддержке фунда-
ментальных и прикладных исследований, конструкторских разработок. 

Анализируя данные подходы, можно сделать вывод, что прочный теоритический 
фундамент теории экономического роста был заложен в 1930-1950 гг., когда мировая 
экономика столкнулись с множеством вызовов.   

Говоря о современных подходах изучения экономического роста, важно отме-
тить, что современная экономика стремительно развивается, заставляя пересматри-
вать существующие парадигмы. Так, современная экономическая система привнесла 
новейшие теории эндогенного роста, включая изучение роли возрастающей отдачи, 
научно-исследовательской деятельности, человеческого капитала, диффузии техно-
логии.  

Государственная стратегия стимулирования экономического роста в развитых 
странах на разных этапах имела свою специфику и брала на вооружение различные 
концепции, умело сочетая рецепты неоклассического, кейнсианского направлений, а 
сейчас и теорий эндогенного роста. 

В 90-е гг. наблюдается возрастающая роль „человеческого капитала“ в экономи-
ке. Государства начали стимулировать творческую, новаторскую деятельностью че-
ловека, понимая, что это важнейшие факторы экономического роста и накопления 
национального богатства. Стоит отметить, что данная тенденция характерна не 
только для развитых, но и для развивающихся стран. 

Важно отметить и то, что важнейшими разделами современной макроэкономи-
ческой политики государства остаются фискальная и монетарная политики. В усло-
виях интенсивно растущей глобализации, важнейшим направлением становится и 
внешнеэкономическая политика.  
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Abstract: The objective of this case study is to share the insights of MOOCs in UiTM by 
highlighting the building blocks and opportunities faced by MOOCs developers in 
implementing the new paradigm in teaching and learning. MOOCs is predicted to provide 
solutions in managing a Mega University such as UiTM whereby the approach will prepare 
in sustaining the fluidity and flexibility in embarking into a borderless education system. 
Indeed, MOOCs is the futuristic step to transcend synergistically towards the future and 
endorsing the need to move towards 4IR. This has transformed the learning environment 
allowing a flexible and personalized learning experience.  

Keywords: MOOCs implementation, Mega University, UiTM, teaching and learning. 
 
 

Introduction  
In the shift towards „redesigning higher education”, Malaysia embark on Massive 

Open Online Courses (MOOCs) as an approach to innovate teaching and learning 
experience through flexible learning. Such innovation has never been thought to be possible 
but it has indeed transformed the conventional learning environment and such development 
in virtual learning allow a more flexible and personalized education system which is needed 
in today’s technology driven way of learning.  

MOOCs, a term to describe the emerging trend of virtual mode and open source 
teaching and learning, provides opportunity for educators to be creative in designing 
teaching methods on OpenLearning. A learner, on the other hand, will have an exciting 
opportunity and freedom to explore courses and engage in an interactive and empowering 
learning experience from around the world.  MOOCs courses which crosses the boundaries 
of time and space, which is accessible via smart phones, tablets, computers and laptops, 
makes the learning experience much more interesting and fun. Additionally, the learning 
process will be granted through certification of course completion that is recognized 
internationally.  
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The learning revolution via MOOCs is the ability for content to be accessed globally 
as compared to the conventional learning. In the context of Malaysia, MOOCs, is 
considered as one of the several ambitious initiatives by MOHE since April 2015 and to 
embrace technology were set as a means to jumpstart a paradigm shift in higher education 
(Jusoh, 2017).  

Universiti Teknologi MARA (UiTM) is among the local universities that is ready for 
this paradigm shift. In Malaysia, UiTM is considered as a mega university. As of May 
2018, the university has over 140,000 active students, over 17,000 staff members, 508 
programmes and these numbers are spread over 35 campuses (UiTM Centre for Strategic 
Planning & Information). Aside from the size, the university even offers academic 
programmes at Diploma and Bachelor Degree levels for potential candidates via part-
time/off-campus (PLK) and online distance learning (e-PJJ) mode of study. This is to fulfill 
one of its objectives, to provide life-long educational opportunities for Malaysian working 
adults for academic improvement and career enhancement. 

UiTM, through Institute of Neo Education (iNED) has also strategically promote 
MOOC initiatives with the aim to be part of constructing change to the higher institution 
and achieve global excellence, in line with the Malaysian Education Blueprint 2015-2015. 
The derivation towards creating a global classroom posed opportunities and challenges not 
only at the institutional level but also the educators, especially the content developers.    

In the case of UiTM, the first stage of MOOCs implementation featured an average of 
15 courses from every faculty. Likewise, various initiatives were organized at faculty and 
institutional level, from workshops, technical trainings and also e-content development 
competition to promote MOOCs.  In 2017, UiTM managed to establish 450 MOOCs from 
various programs and in 2018 UiTM aspire to complete another 450 courses making the 
university a leader of MOOCs development in the nation. As such, it is deemed necessary 
for the university to set a well-planned approach to ensure that the educators in the Higher 
Education Institutions, are well prepared to face the challenges ahead.  

The implementation of MOOCs has attracted a great deal of attention and has given 
rise to debates about the impact towards the teaching and learning process, the learners and 
the educators as the MOOCs developers. Likewise, debates about the model of delivering, 
teaching and learning in digital content via MOOCs in the higher education community 
revolves around the possibilities, impact and significance of MOOCs to reform the role of 
higher education institutions (HEIs), the educators and the learners 

Research on MOOCs started to expand beginning 2013, whereby the pattern of 
research indicated three main research areas namely, on theories and models, learner’s 
characteristics and instructional design (Aras Bozkurt, Ela Akgun -Ozbek and Olaf 
Zawacki-Richte, 2017). However, these researchers also found that the least explored 
research area revolves around learner support services, management and organization 
involving access, equity and ethics. Such implications provide an impetus to explore 
MOOCs implementation in the context of UiTM.  

Within the perspective set, to extend the opportunity of MOOCs is one step to move 
synergistically towards the 21st century and endorsing the need for Malaysian education 
system to move forward and in line with the 4th industrial revolution (4IR). 

 
MOOCs Implementation: The case of UiTM 
As mentioned earlier, MOOCs is considered as MOHE’s initiatives in embracing 

technology to transform the higher education apart from promoting flexible learning 
approach. UiTM has taken this challenge and encourage educators to participate in the 
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project which makes UiTM as one of the pioneers of MOOCs development in Malaysia. In 
the coming decades, it was highlighted that the building blocks for higher learning 
institutions will revolve around issue related to globalization, demography, new approaches 
to governance and technology (OECD, 2007). Hence, UiTM is looking forward to the 
future of innovative learning and MOOCs is one of the mechanism that could realize the 
new wave of teaching and learning.  

As an innovative way of learning platform, MOOCs allow learners to explore a social 
learning environment. It also enables students to experiment „classes without walls“ or an 
environment free from the conventional classroom experience.  Such method opens up 
opportunities for students to be responsible for their own learning as they have to manage 
their learning.  In order to give such freedom to the students in managing their own 
learning, the educators who are MOOCs developers must put forth creative ways in 
presenting learning materials.  To set a flexible learning environment for the learners, 
multiple activities would include teaching and learning by utilizing different ways such as 
videos, links, infographics, interactive, quizzes and many other. Likewise, the educators 
would also have to familiarize themselves with analytics to ensure that students’ interaction 
and progress with the online learning tools are monitored accordingly.  

To leverage MOOCs unique platform, the university aims to introduce many courses 
to be made available to the public. Unfortunately, hiring professional developers will 
eventually result in higher cost of capital. UiTM, as a mega university, scattered over 36 
campuses throughout the country envisage that implementing MOOCs will ascertain the 
academic affairs in sustaining the quality of teaching and learning.  

UiTM’s MOOCs implementation has taken its leap with the strategy of conducting 
Training of Trainers (TOT) from all 27 faculties. As such, the representatives from each 
faculty was required to attend training and was appointed as master trainer. Upon 
completing the intensive course, the master trainer was expected to be able to train 
members of the faculty to develop their own MOOCs. This strategy not only manage to 
save training costs but also ensure that MOOCs development will meet the timeline set by 
the University. Hence, MOOCs developers need to be equipped with the skill of developing 
their own MOOCs.  

Despite the opportunity of advancing teaching methods, indeed in piloting MOOCs 
implementation has proven to be a considerable challenge to the educators because the 
university has invested in an unconventional teaching method. Hence, the challenge lies in 
the ability of MOOCs developers to learn how to incorporate new technologies such as 
Powtoon, Youtube, Vimeo, and all the latest state of the art applications in their teaching 
materials. Additionally, these MOOCs developers were found to face the challenge of 
having to step away from conventional lectures by designing a learning method that is more 
interactive. For instance, the use of Powtoon, Youtube and Vimeo in the teaching video. 
Powtoon enables the educators to create animated presentations and animated explainer 
videos (Discover Powtoon, 2018), while YouTube and Vimeo allow these developers to 
share their video content through MOOCs.  

In managing MOOCs development between educators, the challenge also reveals the 
realities of iNED in its responsibility in managing the development of MOOC across all 
course in every faculty. iNED had devise a plan to make sure that every educator will 
adhere to the university’s timeline. Making sure that this mega project continues to move 
forward requires supplementary strategies, thus iNED had used what is known as iNED’s 
integrated system or known as m-track. This system was designed by UiTM’s in-house 
programmer and the aim of this system is to track the progress of each educators that is 
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working on each individual MOOCs. The system works like a progress tracker and the 
educators are expected to update the system regularly. Apart from tracking MOOCs 
progress, the system also allows the completed MOOCs to be evaluated by the appointed 
evaluator. 

In order to ensure the quality of each MOOCs, expert evaluators are appointed to 
inspect the quality of the MOOCs produced. For each course, content and language 
evaluators are given two weeks to inspect the MOOCs and approval can only be given after 
the total content and language surpass a certain score. If the total score of content and 
language fall below the expected score, the educators would have to rectify their MOOCs 
and would be re-evaluated. In order to get the educators interested with MOOCs, UiTM 
came up with many incentives such as the opportunity for educators to be recognized for 
their innovation in teaching and learning. Furthermore, each educator who completed the 
project could use this experience to enhance their skill and be part of network that help to 
improve Malaysian education aspiration in embracing 4IR.  

Apart from that, MOOCs in UiTM could be an alternative in resolving the university’s 
ever-increasing challenge in utilizing human resources, space and capital. UiTM’s biggest 
building block is accommodating the number of increasing students and with limited 
amount of resources. The maintenance cost to run this mega university is great and the 
university’s obstacle to provide the best education solution to its students. MOOCs could 
revolutionize the conventional teaching approach practice in UiTM. This is because 
MOOCs allows the students to study independently with the education materials readily 
available online. The students no longer confine to a space and educators can monitor the 
students’ progress through analytics. 

 
Sustaining fluidity and flexibility of a borderless mega university 
In line with the National Higher Education Strategic Planning which has set the 

agenda of creating Public Higher Institutions (HEIs) as an autonomous entity, various 
income generation activities and cost-saving exercise were put forth to ensure HEIs are 
financially sustainable. Hence, MOOCs is seen as a potential for cost-saving exercise and 
eventually become a source of revenue for the university.  

As of May 2018, there were a total of 120 courses developed by UiTM made available 
for free to the public on the OpenLearning platform. While MOOCs is at the early stages, 
there is still no fee charges nor any form of payment for the content being charged to the 
students who utilized the MOOCs platform. MOOCs has yet to become an income-
generation for the university. The absence of a clear revenue model and the reality that 
MOOCs is still evolving, the potential of this exercise as an income generation has yet to be 
proven to be possible. Hence, it’s potential as a source of revenue comes from two aspects; 
(i) certification and (ii) premium learning service.  

A number of MOOC providers offer certificates of completion for MOOC courses. 
UiTM MOOCs capitalizes on the OpenLearning platform, whereby the platform allows 
students to be certified upon completing a course. The institution can charge a fee when 
providing a certificate of completion. Much like the traditional teaching and learning, 
mastery of learning could occur in many ways, even in MOOCs. It is just indifferent about 
where the learning process occurs, in which traditional institutions prefer classrooms but 
with MOOCs, the learning process can be done anywhere. However, MOOCs could still 
compete to receive fees by ensuring that by the end of its course, valid and reliable 
assessments of competencies are held for students (Baker & Passmore, 2016).   
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The OpenLearning platform do provide paid courses. Unfortunately, as the platform is 
not UiTM-owned therefore the university must also be charged in order to collect payment 
via the platform. While some students may pay for premium learning services, such form of 
scheme have yet to be formally assessed by the university since it is still in its infancy stage.  

Rather than looking at MOOCs as a source of revenue, a mega university such as 
UiTM prefers to see it as a cost-saving exercise. Traditionally, online learning system 
depends on the infrastructure and support services that are provided by self-sufficient 
institutions. It is to help reduce the duplication of courses and minimize delivery 
infrastructure on separate campuses. As such, it is seen a contributor to cost containment.  

MOOCs offers a venue for economical two-way communications, easy reproduction 
and distribution of content. It is a virtual space for both instructors and students to assemble 
in teaching and learning activities. In the long-run, this process can be seen as a potential 
for cost containment in terms of reducing the expenditures pertaining to human resources, 
space renting and utilities.  

Launched in Malaysia in 2014, MOOCs have gained much traction among the tech-
savvy generation here. MOOCs are quality online program targeted at large-scale 
participation via the Internet. MOOCs creates visual and exciting environment that also 
enhances teachers’ passion and capabilities in teaching as well. In the Malaysian context, 
teachers are known to spoon feed information to their students. However, with the program, 
the educator will no longer be the source of information. This creates pressure and positive 
competition among universities to build better courses, knowing that the world is going to 
see and evaluate them (Chonghui, 2016). 

Through the platform of MOOCs, students are also able to interact with learners from 
other universities, even from those outside the country. In no time, the university can 
introduce teaching and learning that does not constrain the instructors and students to be in 
the classrooms. By doing so, it allows the university to reach out further in terms of 
diversity in reach and access. It is a known fact that face-to-face courses might attract the 
usual university clientele, but MOOCs provides the possibility for this clientele to expand 
further.  

Most local universities utilize MOOCs as a tool to promote their courses to a wide 
range of audience, surpassing space and time. Initially, prospective students may begin 
their journey as a student of MOOCs but their desire for opportunities to supplement their 
MOOCs experience with interaction and direct contact with an instructor can be seen as a 
transition into formal education with the university. As such, the university can still be at 
par competitively with other boutique learning institutions that have mushroomed recently 
across the globe. By providing a specialized learning institution, it poses as a threat for 
institutions such as UiTM which caters for all. Unlike boutique institutions, which needs to 
only promote one specialization, a mega university cannot afford to do so.  

Therefore, the best way to boost its brand to a global scale is via MOOCs. As it is, the 
university already has the reputation of being at the frontline of technological innovation by 
embracing technology to change higher education learning approach. UiTM has taken the 
challenge and encourage educators to participate in the MOOCs project as one of the 
pioneers of its development in Malaysia.  

 
Conclusion  
Indeed, the insights are timely and undeniable, considering the fact that MOOCs has 

transformed the way to teach in an online mode. In such an instance, for educators, MOOCs 
implementation require a change of mindset, and at the same time to ascertain the MOOCs 
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developers be savvy in dealing with technology in order to create an interesting teaching 
and learning experience was indeed necessary. Educators as MOOCs developers need to 
embrace the new mode of content presentation, apply technology in any form of new 
applications and be creative in constructing materials to be relevant to the current teaching 
and learning style. 

Hence, the challenge lies in the efforts to incorporate the conventional and latest 
technology course materials involving interactive content such as videos, exercises, quizzes 
which require creativity and yet all these initiatives can be time consuming for educators 
who are involved in face-to face conventional classroom. The basis of a successful learning 
environment is to embed the process of critical and creative thinking, engage in 
discussions, interacting while reflecting rather than the conventional way of memorizing 
and listening.  

As such, educators as content creators in MOOCs must prepare and empower 
themselves in ways to present their content creatively where adaptation to the new teaching 
environment must be adhered. On the contrary, dysfunctional response will therefore reflect 
a clash in adapting as well as embracing technology to pursue teaching in a learner-centered 
environment. This is evident in the case of UiTM, whereby MOOCs is considered as in its 
infancy stage and to successfully attract the attention, inspire, challenge and motivate of 
learners across the globe is a challenge. Hence, MOOCs offered in UiTM must be relevant 
to the current trends such as, the courses offered by renowned universities across the globe 
such as Yale, Harvard and Stanford as well as other leading higher institutions.  

To enhance global competence, the Ministry of Higher Education (MOHE) Malaysia 
continuously transform its teaching and learning methods in meeting the current demands 
of higher learning. This is in line with the vision to be an education hub. As such, the role 
of higher institution has continuously transforming and leveraging technology to promote 
teaching and learning across the globe via MOOCs platform is part of the agenda set by the 
Ministry of Higher Education (MOHE) Malaysia.  
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ALGORITHMS 
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Abstract: In this work SAR/ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar/Inverse Synthetic 
Aperture Radar) parametric image reconstruction concepts are discussed. First, an image 
reconstruction procedure based on l0 norm optimization is developed and applied over 
reduced number of measurements defined by randomly generated azimuth and range 
sensing matrices. Second, Kalman algorithm is applied for ISAR image extraction. Vector 
measurement and state equations are derived. Approximation functions based on LFM 
signal are defined. Results of numerical experiments are presented. 

Key words: SAR/ISAR 
 
 

1. Introduction 
 

Synthetic Aperture Radar (SAR) and Inverse Synthetic Aperture Radar (ISAR) are 
advanced tools for monitoring the targets and relief of the earth's surface by probing with 
high informative electromagnetic pulses and registration of backscattered radiation [1-2]. 
The resulting images are depicted in a two-dimensional coordinate system defined by the 
slant range and azimuth (cross range) coordinates. High resolution on the slant range 
direction is realized by using wide bandwidth emitted pulses while high resolution on the 
cross range is achieved by coherent summation of reflected signals during the aperture 
synthesis, the time of observation.  

Conventional nonparametric SAR/ISAR imaging algorithms are based on the spectral-
correlation theory of the matched filter. The transmitted signal bandwidth and the synthetic 
aperture length limit their resolution capability. Compressed sensing (CS) and Kalman 
recurrent filtration are new approaches for the target imaging beyond the Nyquist sampling 
constraints. The former method is applied to solve the imaging problem using convex 
optimization. The latter method requires a recurrent minimum mean square definition of the 
problem to extract the image of the target. SAR imaging algorithms with a reduced number 
of collected samples by application of a CS method for along-track interferometric SAR is 
suggested in [3 ]. A SAR high resolution imaging method for sparse targets reconstruction 
based on l1 norm minimization with only a small number of SAR echo samples is discussed 
in [4]. A data acquisition system for wideband SAR imaging and reconstruction of sparse 
signals from a small set of non-adaptive linear measurements based on CS by exploiting 
sparseness of point-like targets in the image space and by solving a convex l1 minimization 
problem is presented in [5]. 3D imaging method for stepped frequency ground penetrating 
radar based on compressive sensing is suggested in [6]. A fast approach for overcomplete 
sparse decomposition based on l0 smoothed norm and applications of compressed sensing 
for multiple transmitters multiple azimuth beams SAR imaging are presented in [7] and [8], 
respectively. Generating dense and super-resolution ISAR image by combining bandwidth 
extrapolation and compressive sensing is discussed in [9]. 
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The main goal of this work is to suggest SAR/ISAR image reconstruction algorithms 
by applying compressed sensing technique and recurrent Kalman filtration. The rest of the 
paper is organized as follows. In Section 2 SAR/ISAR signal model is described. In Section 
3, a sparse decomposition approach to solve the image reconstruction problem based on l0 
norm minimization is discussed. In Section 4, Kalman recurrent procedure is described. In 
Section 5, conclusions are made. 

 
2. SAR/ISAR signal model 
 

Assume the SAR/ISAR transmitter emits series of LFM electromagnetic pulses 
analytically described by the expression 
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where pT is the pulse repetition period. 
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2  is the angular frequency. Np ,1  is the 

current number of the emitted LFM pulse. N is the total number of emitted pulses during 

aperture synthesis, c  3.108 m/s is the speed of the light, 
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 is the LFM index. ΔF is 

the bandwidth of the emitted pulse, and defines the range resolution, FcR  2/ . T is the 
time duration of LFM pulse. 
The deterministic component of the SAR signal reflected from the ij-th point scatterer for 
particular p as a finite function can be written as 
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delay of the signal from theb ij-th point scatterer. The deterministic component of the 
SAR/ISAR signal reflected from the entire surface can be regarded as a geometrical sum of 
the signals reflected by all point scatterers from the surface of observation and can be 
expressed as 
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where Tkptt ij  )()(min 1  is the fast time measured on the range direction. 

1)(,0 max  pKk  is the range sample (fast time) index. T  is the timewidth of the LFM 

sample. )(max pK  is the number of the range bin where the SAR signal from the furthest 

point scatterer is detected, 
c

pR
pt

ij
ij

)(
)(

min
min

2
  is the time delay of the signal from the 

nearest point scatteter, )(min pRij  is the distance to the nearest point scatteter on the surface 

of observation, calculated for the p-th emitted pulse. 

Based on Taylor expansion of the exponential power   2))(()( pttbptt ijij   in the 

field of unknown discrete coordinates p̂  and k̂  of the ij-th point scatterers, (4) can be 

rewritten as 
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where )ˆ,ˆ( kpa  is the image function, the projection of ija  onto (p, k) signal plane, ),( kp  

is the phase term of second and higher order, 1ˆ,0ˆ  Np , 1ˆ,0ˆ  Kk , N̂  and K̂  denote 

the full number of reference image points on cross range direction and range direction, 
respectively. 
 

3. Sparse decomposition approach to solve the image reconstruction problem 
 
Assume 0),(  kp , then  (5) in matrix form can be rewritten as [10] 
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Expression (6) denotes 2-D discrete Fourier decomposition of the sar signal in A matrix 

form. It means that the two-dimensional signal KNRS is a linear combination of columns of 

matrices P and K. In case NN ˆ  (complete measurement) the decomposition (6) is 
unique, it means that there exists a unique sparsest solution for A. Define compressed 
measurement matrix 
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over the redundant Fourier dictionaries NN
p

ˆ'.ˆ  RPΦP  and KK
k

ˆ'ˆ  RKΦK , 

where )'(Φ NNp  and )'( KKk Φ are pseudo identity sensing matrices, W  is the white 

Gaussian noise matrix. In overcomplete case NN ˆ'  and KK ˆ'  the matrix X  does not 
have unique decomposition. The image reconstruction problem can be solved by definition 
of sparse decomposition of the measurement signal as follows 
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where 
0

Amin  is the 0l - norm that denotes the number of non-zero point scatterer 

intensities in image matrix A, that means to find out the image matrix A with as much zero 

entries as possible, 
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where   is the variance of the white Gaussian noise. Then 0l -norm,
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feasible set  TKAPXA ˆ..ˆ  by a steepest ascent algorithm followed by projection onto the 

feasible set. Maximization of )(AF  means increasing the number of zeros entries in the 

image matrix A.  
 

4. Numerical experiment 

SAR parameters: carrier frequency 1010 Hz, frequency bandwidth 710.5.2F Hz, 

pulse repetition period 310.5.2  s, LFM pulsewidth 610.5.2  s, number of emitted pulses 
1024pN , number of range samples 1024K . The geometry of the observed scene is 

defined by standard „peaks” function. The full length SAR signal reflected from the 
„peaks” surface, modeled by the matrix decomposition (6) of the signal matrix 
S(10241024) is presented in Fig. 1. The original image of the relief described by the 
function „peaks” and extracted from the SAR signal with dimensions [10241024] is 
depicted in Fig. 2.  
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    Fig. 1. SAR signal full length                         Fig. 2. Original image of the surface  
 

Compressed sensing measurement matrix X(6464) obtained by the multiplication of the 
signal complex matrix S(10241024) with sensing pseudo identity matrices 

)(Φ 102464p  and )102464( kΦ , and additive Gaussian noise W(6464) (Eq. 7), is 

presented in Fig. 3. 
 

               

Fig. 3. Compressed sensing SAR signal              Fig. 4. SAR image obtained by l0 norm 
 

As can be seen in Fig. 4 the final image obtained from compressed sensing 
measurement data and reconstructed by application of l0 norm optimization has satisfactory 
resolution. In comparison with the original image of the observed surface (Fig. 1), the main 
peaks of the observed surface are clearly defined in the image obtained by compressed 
sensing of measurement data (Fig. 4). The computational results prove the correctness of 
the signal model and image reconstruction algorithm based on sparse decomposition of the 
SAR signal and l0 norm minimization. 

 
5. Kalman Image Reconstruction 

A. Vector Measurement Equation and State Equation 
Kalman image reconstruction is a recurrent Kalman filtration defined by the following 

vector measurement and state equations 
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where ),(ξ kp  is the ]);([ 12 LK   column vector,  )(a,,S pkp  is the deterministic process 

in the field of vector arguments )( pa , and yields a column-vector with dimensions

]);([ 12 LK  ; )](a,,[g 1pkp is a column-vector function that describes the variation of the 

vector arguments at discrete time moments yielding dimensions of  1;JI  ; ),(n kp , 

),(n kp0 are sequences of random vector values with zero expectation and covariance 

matrices ),( kp with dimensions )]();([ LKLK  22  and )(V p   with dimensions 

 JIJI  ; , respectively. The vector )(a p , with dimensions  1;JI   accounts for a 

vector estimates of intensities of point scatterers ija . 

In order to model quadrature components of the ISAR trajectory signal, it is supposed 
that in the Cartesian coordinate space Oxy an object moves with a rectilinear trajectory at a 

constant speed V . The object is situated in a coordinate grid whose origin may coincide 
with the geometric centre of the object. The shape of the object is described by the 

intensities (reflection coefficients) ija  of point scatterers distributed in accordance with its 

geometry.  
 
B. Approximation Functions 

In the general case, the functions  )(a,,S pkp  and )](a,,[g 1pkp  in (10) would be 

non-linear. This circumstance would lead to ambiguity in invariant parameter definition. 
One of the main purposes of the present work is to reveal the composition of  )(a,,S pkp  

and )](a,,[g 1pkp  under linear approximation and to develop an algorithm for a quasi-

linear Kalman filtration of the invariant vector parameters in the complex amplitude of the 
ISAR trajectory signal. 
The approximation function  )(a,,S pkp  is defined by the quadrature components of a 

complex signal, reflected by the point scatterers, placed on the nods of a uniform grid, i.e. 
 

     )(a,,S)(a,,S)(a,,S sc pkpjpkppkp                  (11) 

The Taylor’s expansion after ignoring the higher order terms results in the following linear 
equations. 
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where  TIJijJ aaaaap ......,...)(a  21111 is the vector-estimates of the invariant geometrical 

parameters with dimensions , the superscript „ ” denotes matrix transpose, the ]1;[ JI  T
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product   denotes the full number of estimates of isotropic point scatterers of the grid 
with intensity ija . The constant coefficients of the Taylor expansion is defined by  
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 The coefficients of the linear terms of the Taylor’s expansion (12) defined by the 

expressions 
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If the vector-estimated parameters are Gaussian and Markov, the state transition matrix 
function  )(a,,g 1pkp , linking the vector estimates of invariant parameters in two 

consecutive moments in linear approximation, is given by the expression 
 

  )(a).,(g)(a,,g 11  pkppkp                   (18) 

where 
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kp expdiag),(g  is the diagonal matrix with dimensions  JIJI  ; , 

ij  is the correlation time of the parameter ija . 

If the observation time, pNT , is considerably less than the correlation time, ij , then 

the state transition matrix ),(g kp becomes approximately an identity matrix, i.e., the 

estimated geometrical parameters are invariant in the ISAR observation time interval. 
 
C. Recurrent Kalman Procedure 
The modified recurrent Kalman procedure for quasilinear estimation of the invariant 

parameters can be defined as follows 
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is the measurement prediction vector with dimensions ]);([ 12 LK  ; 
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is the Kalman filter gain - matrix with dimensions )](;[ LKJI  2 ; ),(R kp is the update 

state error covariance matrix with dimensions  JIJI  ; , determined by 
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is the state-to-measurement transition matrix with dimensions  JILK  );(2 . 

The elements of the matrix ),(H kp  for each Np ,1 can be generally described by 

expressions: 
 

 




















 21
1

)(

)(
cos

)(a,,Sc
)(,

ij

ij

ij

c
jJik

ttb

tt

a

pkp
h


,               (25) 

 




















 21
1

)(

)(
sin

)(a,,Ss
)(,

ij

ij

ij

s
jJik

ttb

tt

a

pkp
h


.                (26)

 
  
 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

29 

The matrix ),(R kp 1  is the predicted state error covariance matrix with dimensions 

 JIJI  ; . In the beginning of the procedure 1p  the initial predicted state error 

covariance matrix ),(R k0  is an identity matrix. The process noise covariance matrix 

),(V kp and the measurement covariance matrix ),( kp are diagonal with elements 
pT2
0N

, 

where 0N  is the spectral density of the Gaussian noise. 

 
6. Numerical experiment 
 

To substantiate the properties of the developed ISAR signal model and to verify the 
correctness of the developed Kalman image reconstruction procedure a numerical 
experiment is carried out. It is assumed that the target is moving rectilinearly in a 2-D 
observation Cartesian coordinate system Oxy  and is detected in 2-D coordinate system 

XYO' . The trajectory parameters of the target are: the module of the vector velocity 
600V  m/s; the guiding angle of the vector velocity,  ; the angle between coordinate 

axes, 0 ; the coordinates of the target geometric center at the moment 2/Np  , i.e. 

the initial coordinates of the target geometric centre: 0000 )(x  m, 4
00 1050 .)( y m. The 

ISAR transmitted pulse is characterized be following parameters. The wavelength is 
2103  .  m. The pulse repetition period is 210.5,2 pT s. The time duration of the 

transmitted LFM pulse is 610T s. The number of samples of LFM ISAR signal is 

32K . The carry frequency is 1010f  Hz. The dimension of the LFM pulse discrete is 
810.125.3 T s. The bandwidth of LFM transmitted signal is 8103.F Hz. The 

rate of linear frequency modulation is 141049 .,b . The number of transmitted pulses 
during inverse aperture synthesis is 100N . The target geometry is depicted in a 2-D 
regular rectangular grid, coordinate system XYO'  (Fig. 2). The dimensions of the grid’s 
cell are 50, YX m. The number of the reference points of the grid on the axes X  is 

20I  and on the axis Y  is 20J  (Fig. 5). Point scatterers are placed at each node of the 
grid. The intensities of the point scatterers placed on the target are 010.ija . The 

intensities of the point scatterers placed out of the target are 0010.ija . The arguments of 

approximation functions are intensities of point scatterers randomly distributed in the object 
space with amplitudes less than 0010.ija . 
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Fig.5. Discrete structure of the object depicted in the space of the regular grid 
 

The results of the numerical experiment for different stages of the recurrent Kalman 
procedure are presented in  Figs. 6-9. 

 
Fig. 6. ISAR image by p=1 step Fig 7. ISAR image by p=25 step 

 

 
Fig 8. ISAR image by p=40 step Fig 9. ISAR image by p=100 step 

 
As can be seen the quality of the ISAR images is improved with each iteration step. It 

proves the correctness of the ISAR signal model and image reconstruction capability of the 
Kalman method. The described Kalman algorithn distinguishes with high calculation speed, 
steady and quick convergence of computations. Therefore, it could be successfully 
exploited for extracting geometrical parameters from the LFM ISAR data. 
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7. Conclusions 
 

First, a SAR image reconstruction algorithm based sparse decomposition has been 
developed. A model of LFM SAR signal reflected from the observed scene, a relief of the 
earth surface, has been presented as a matrix multiplication of three matrices: azimuth 
(cross range) inverse discrete Fourier transform (IDFT) matrix, image matrix and range 
IDFT matrix. Image reconstruction procedure based on l0 norm optimization has been 
developed and applied over reduced number of measurements defined by randomly 
generated azimuth and range sensing matrices. The geometry of the scene has been 
described by standard „peaks” function. Results of numerical experiments has provided 
correctness of the developed algorithm. 

Second, Kalman image reconstruction algorithm has been developed. Vector 
measurement and vector state equations have been defined. Based on LFM ISAR signal 
model approximation function have been derived. Recurrent Kalman procedure for 
quasilinear estimation of the geoemtrical parameters has been described. Simulation 
experiments have been carried out. It illustrates the capability of the recurrent method for 
ISAR imaging. The recurrent Kalman procedure demonstrates high effectiveness in the 
target image reconstruction using simulated ISAR data. 
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Abstract: The paper presents different approaches of preserving valuable historical data 
using modern technologies. The IoT paradigm can easily be applied to the field of cultural 
and historical heritage. Static cultural places can greatly benefit popularity from intelligent 
objects, sensors, applications and services. Software architecture of an innovative tourist 
guide is presented. 

Keywords: history, culture, tourism, guide, personal assistant, software agents. 
 
 

The cultural heritage of humankind is one of the most important resources upon which 
travel is based and appeals to many underlying motives for travel [1]. The main purpose of 
the paper is to focus attention on new technological opportunities for digital representation 
and virtualization of cultural and historical heritage. Places of historical and cultural 
importance are revitalized and experience a new surge in popularity among a generation of 
digitally savvy tourists thanks to several approaches described below. 

A large number of museums are offering virtual tours where a person can observe the 
artifacts in a specific museum and acquire information and knowledge about the place 
before actually visiting it. For example The Louvre in Paris, National Women’s History 
Museum in Washington, The Oriental Institute Museum in Washington, The Spy Museum 
in Chicago and National Museum of Natural History in Washington offer a 360-degree 
interactive tour for online visitors. Another interesting way of representing historical 
information are the applications PIVOTtheWorld and Living History where users can see 
experience through their mobile phone a historical monument or place back in time as if 
they are then and there. Speaking about mobile applications there is a need to mention the 
various tourists guides specially designed for historical and cultural heritage which can be 
found on the mobile stores and of course not to forget the most common case where old 
documents and photos are being digitized. 

Nowadays as we hear a lot about Internet of Things we should also consider that 
cultural and historical places can greatly benefit from sensors, applications and services. 
The acquired data needs to be analyzed and transformed into a state which can be valuable 
for common users. With the help of software agents data analysis can be easily achieved.  

The authors focus on a software architecture where these things work well together 
and are combined in a smart tourist guide which is presented to the end user as a mobile 
application. There are some interesting results from a survey done by V-MUST.NET at the 
beginning of 2014 with the visitors of the Museum of Fori Imperiali in Rome where more 
than 100 hundred visitors replied and the result can be summarised as follow: visitors of 
this museum state to be familiar with technology (96%), they use audio guides, touchscreen 
or touch tables(55%) and tablets or smartphones(40%) normally [2]. 

The main purpose of that application is to properly guide tourists in different 
Bulgarian geographic regions with historical and cultural value. Online maps, geolocation, 
virtual reality and personal assistants will be bundled within the application.  
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Museums, galleries, craft shops and others will be stimulated to create custom content 
and enrich tourist routes within the application. This grants opportunities to promote routes 
and enhance tourist flows. The dynamically created tourist applications also incorporate a 
„push model”, wherein new tourist content is forwarded to the mobile device with no user 
intervention as soon as it is added or updated by the administrator [3]. 

The application will have defined several user roles - administrators, craftsmen, 
cultural organizations and tourists. 

The main target group, which are the tourists, will be able to search for popular tourist 
routes and to chose to follow one of them while being guided by a personal assistant within 
the application. The route will be displayed on Google Maps with the time calculated for 
the tour and the places that they are going to visit. Each place will be available for 
inspecting through a relevant user interface revealing text information, photos and an option 
for a virtual tour. When the user is near a specific place, detected by his geolocation, he will 
be notified by the personal assistant. The role of this assistant is to show visual and textual 
information, and to play audio information proposed to the tourist in a selection of 
languages.  

Each user can publish his own route which will be available for other tourists using the 
application. Through a rating system the most popular routes will be promoted in the search 
results. With the implementation of Facebook, Twitter and Google plus sharing option, 
users can popularize the smart guide in their circle of friends 

Cultural organizations and craftsmen will be privileged users and their routes will be 
promoted in search results. In order to qualify for that benefit, they will be required to 
upload text information, photos and 360-degree interactive tour (which is optional). This 
strategy will lead to a great data  enrichment which is important for the application to have 
a natural growth of usage with minimal supervision and curation of content. 

Administrators of the project will be responsible for bootstrapping the experience by 
creating the first sightseeings, monuments, museums, galleries and craft shops listed within 
the smart guide. 

In case of need other user groups can be created such as municipalities, medias etc. 
 

The places within the tourist guide will be divided in different categories: cultural, 
historical, monuments, museums, craft shops. A place can belong to multiple categories. 
Search functionality will be divided into two main parts. Searching for a tour or searching 
for a place to visit. Searching for a tour will be done via criterias such as time range, while 
searching specific places can be done within a predefined radius. Each will have the option 
to start the search engine from the current geolocation of the user and will include filtering 
by location category.  

The authors plan to develop the application for the two most used mobile platforms 
Android and iOS which combined cover more than 90% of Bulgarian mobile phone market 
and allow for a widespread adoption. 

 

The architecture designed by the authors is divided into the following layers (Figure 1):  
Database, Web Service, Content Delivery Network  (CDN) and two client applications – 
mobile client for tourists and web client for users who will be able to administrate the data.  

1. Database layer  
Stores data of cultural objects, tourist routes, ontologies and user preferences.  

2. Web Service Layer 
Contains the core business logic of the application in four main modules – Admin, 

Personal Assistant, Google Maps Data Formatter, Push Notifications Manager. 
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● Admin 
Provides API for admin web client. Its main purpose is to provide mechanisms for data 

and metadata upload and administration. This module is responsible for curating data 
displayed on the mobile client and for enforcing the observation of terms of service. Within 
the admin module there is an integrated promoter manager unit which notifies end users 
about upcoming events near their geolocation and informs them for newly added cultural 
places. 

● Personal Assistant (server side) 
Handles search requests executed by the mobile clients. There is a query analyzer 

which adds query filters depending on the stored user preferences. There is an ontology 
manager unit which looks for possible matches based on the ontologies stored. After the 
query has been executed found results are evaluated depending on the current user 
geolocation. When the process is completed data is passed to the Google Maps data 
formatter. 

● Google Maps Data Formatter 
Prepares data for the mobile client consumer. Combines spatial and domain data into 

the agreed API format. 
● Push Notifications Manager  
Responsible for sending events created by the admin module to client apps via Google 

Cloud Messaging and Apple Push Notifications Server. 
 
3. Mobile client – Contains the user interface of the application in three main 

modules Data Visualiser, Personal Assistant and Api Communicator. 
● Data Visualiser 
Acts as a controller responsible for data rendering of search results and push notifications, 

visualizations and navigation through the different screens. 
● Api Communicator  
Initiates the search process. 
● Personal Assistant (client side) 
Controls data passed to the Data Visualizer and acts as a tourist guide for the user.  

The assistant also takes care of updating current geolocation and user preferences through 
the Api Communicator. 

4. Web client. 
Contains the user interface for administrative tasks performed by super users and 

admins. Examples include uploading of content, granting and revoking permissions and 
others. 

5. Content Delivery Network 
Keeps all uploaded content in a distributed system so that data downloads happen in 

the quickest way possible from the closest geographically nodes of the network. 
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(Figure 1) Smart Guide - architecture 
 

After creating the software architecture and choosing the technology stack the authors 
have divided the development process into four phases.   

Within the first phase the web client will be created where the administrators will be 
able to enter initial data of cultural objects. Also ontologies will be defined in order to 
categorize the objects properly. 

Second phase will include the server layer implementation and a mobile client 
prototype which will have minimum functionality such as search of objects and routes, 
displaying the data found and social sharing. 

Third phase will cover push notifications handling and implementing personal assistant on 
both server and client side. 

During the last fourth phase of the project data needed for the initial launch of the 
application will be uploaded - geolocations of cultural objects, text and audio information, 
digital photos and virtual tours. After a period of internal testing and bug fixing the mobile 
application will be uploaded on App Store and Google Play.  

 

The project offers to its authors a rewarding and innovative development experience in 
which cutting edge full stack web and mobile technology will be fused with personal 
assistance and augmented reality add-ons. 

Hopefully besides its pioneering theoretical value the project will manage to fill in a 
cultural market niche and boost up the tourist experience of many curios visitors to some of 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

36 

the most noteworthy sightseeings in Bulgaria. Lastly - this work will serve in some ways as 
a proof of concept and pave the way for other engineers looking to apply agent oriented 
architecture within the mobile domain.  
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Abstract: This paper studies convolutional neural networks as a widely used tool for image 
recognition. Another area of applications of the convolutional neural networks is the 
process of classification. Test results with a new type of activation function in a convolutional 
neural network are presented in the paper. 
 

Keywords: convolutional neural networks, classification, artificial intelligence 
 

 
I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Изкуственият интелект е направление в компютърната наука. Терминът изкуст-

вен интелект е въведен от Джон Макарти през 1956 като „науката за създаване на 
интелигентни машини”. Исторически изкуственият интелект възниква от опитите за 
формализиране на човешкото знание със средствата на математическата логика и 
първоначално се прилага за доказване на теореми и за моделиране на игри. Основа на 
изкуствения интелект стават различни науки: философия, математика, алгоритми, 
логика, психология, информатика, лингвистика, но постепенно това направление се 
обогатява с други обекти на изследване и други средства. В настоящия момент из-
куственият интелект е съвкупност от традиционния изкуствен интелект, обогатен с 
различни методологии за числено пресмятане, като обект на изкуствения интелект (за 
разлика от неизкуствения интелект) стават основно онези задачи, за които липсват 
директни математически или логически алгоритми и могат да бъдат решавани само 
интуитивно. Към традиционните базисни за изкуствения интелект науки се добавят 
нови: компютърни науки, неврология, когнитивна наука, онтология, изследване на 
операциите, икономика, вероятности, оптимизиране. Областите на приложение на 
средствата на изкуствения интелект са разнообразни: експертни системи, игри, дока-
зателство на теореми, обработка на естествени езици, разпознаване на образи, робо-
тика, навигация, системи за управление, системи за планиране, извличане на данни, 
логистика и много други. [1]  
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Основните изчислителни парадигми на съвременния изкуствен интелект са:  

 размити системи, включващи размита логика; 
 еволюционни пресмятания, включващи генетични алгоритми; 
 изкуствени невронни мрежи; 
 машинно обучение; 
 вероятностни изводи. 

 

Изследванията в областта на невронните мрежи са свързани с идеята за създава-
не на интелигентна система за изчисления, която да работи по начин, близък до 
човешкия мозък. 

В областта на автоматичното управление невронни мрежи се използват при раз-
работване на системи за управление на роботи, манипулатори, транспортни средства, 
при идентификация и управление на сложни обекти, чиито динамични модели се 
характеризират с неопределеност и неточност. Освен в автоматиката, изкуствените 
невронни мрежи се използват и в редица други направления  – финанси, медицина, 
военно дело, криминалистика, разпознаване на образи и др.  

Невронните мрежи се състоят от елементи за обработка на информация, нарече-
ни неврони или възли. Невроните са свързани и теглата на връзките между тях опре-
делят силата на съответните връзки. Входната информация за всеки неврон е претег-
лената сума от сигналите от останалите неврони. Тази информация се акумулира в 
неврона като изходният му сигнал се определя посредством активационна функция. 
Най-простата активационна функция е функцията на Хевисайд. Тази функция е пре-
късната, което при обучителни алгоритми, базирани на градиент, налага заместването 
й с непрекъснати и диференцируеми функции, пр. сигмоидални. Разнообразието от 
използваеми активационни функции не се изчерпва до споменатите, като някои ал-
тернативи са радиално-базисни функции, ReLU, eLU, softmax и други. 

 

Изкуствените невронни мрежи са модели на биологичните невронни мрежи в 
следните два аспекта:  

 информацията се натрупва в мрежата в процес на обучение; 
 силата на връзките между отделните неврони се моделира с теглата на съот-

ветните връзки. 
Настоящата работа представя възможно решение на проблема за класификация 

на изображения. Целта е да се определи към кой клас принадлежи дадено входно 
изображение. Начинът за постигане на това е създаването и тренирането на изкустве-
на невронна мрежа върху изображения, при което невронната мрежа трябва да опре-
дели към кой клас принадлежи даденото изображение. 

 

II. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В МОРСКОТО ДЕЛО 
В последните десетилетия Изкуствения интелект е сред водещите теми на на-

учния фокус и много експерти виждат революция в технологиите и практиката в об-
ластта, която е породена както от развитието на хардуера, обезпечаващо големите 
нужди от изчислителна мощ, така и от иновативни теоретични концепции, базирани 
на открития от невробиологията, когнитивната наука и статистиката. Морското дело 
не е изключение от тази тенденция. Техниките на Изкуствения интелект се използват 
при автоматизирането на навигационни и товарни системи [2], в обработката на го-
леми обеми от информация, свързани с мониторинга на солените водоеми и техните 
екосистеми, предсказването на стихийни бедствия [3], идентифицирането на ресурси 
(например полезни изкопаеми), сигурността в корабоплаването [4], управлението и 
планирането на икономически дейности (например риболов). 
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Географските информационни системи (ГИС), предложени за пръв път от Р. 
Томсън през 1968 г., са широко използвани в съвременните пристанищни админист-
рации. Основните източници на данни за тези системи са топографските карти, като 
също могат да се използват сателитни и въздушни изображения. Информация, извле-
чена от такива системи, може да се съхранява в растерни или векторни изображения. 
Популярни файлови формати за растерни изображения са DRG, GeoTIFF, JPEG2000, 
MrSID, а за векторни – DXF, DLG, GML, Spatialite, Shapefile и др. В ГИС се използ-
ват и geodetic datums, които представляват координатни системи с набор от рефе-
рентни точки, използвани за локализиране на обекти на земната повърхност. World 
Geodetic System (WGS) е Geodetic datum, съдържаща координатна система, сферична 
референтна повърхност и гравитационна еквипотенциална повърхност. Други пред-
ставители на този вид информационни структури са EGM2008, ED50, OSGB36.  

ГИС реформират в голяма степен морското дело, като дефинират нов вид бизнес 
интелигентност – „пространствена”. Целта е да се трансформира векторна информа-
ция в друг вид данни, необходими в практиката. Двете основни характеристики на 
векторната информация са наклон и аспект. Наклонът обозначава тримерните харак-
теристики на релефа, а аспектът – пространствената ориентация спрямо други обек-
ти. Чрез ГИС могат да се изграждат геометрични мрежи. Тези мрежи представляват 
описания на обекти и връзки между тях и са линейни структури, сходни с графите. 
Някои от приложенията им са в управлението на транспорта, градското планиране, 
публичните услуги, електрификацията и други. 

Разпознаване на кораби на въздушни снимки чрез конволюционни невронни 
мрежи е предложено в [5]. Използвани са данни от NWPU VHR-10, който е публично 
достъпен и използван единствено за научни изследвания масив от данни. Масивът 
съдържа десет класа геопространствена информация – „самолети”, „кораби”, „при-
станища”, „тенис кортове”, „мостове”, „складове”, „бейзболни игрища”, „баскетбол-
ни игрища”, „писти” [6].  

 
III. КОНВОЛЮЦИОННИ НЕВРОННИ МРЕЖИ 
Конволюционните невронни мрежи (КНМ) са клас изкуствени невронни мрежи с 

праволинейни връзки. КНМ са вдъхновени от биологични процеси в животинския 
визуален кортекс и са предложени като наследник на неокогнитрона от Ян Лекун в 
[7]. КНМ имат широко приложение в практически проблеми при обработка на 
изображения, обработка на естествени езици, в препоръчващи системи, но също и 
при класификация, например в големи бази от изображения и други. 

Класическата архитектура на конволюционните мрежи се състои от 3 вида 
скрити слоя, изпълняващи различни функции (фиг. 1). 

 

 
Фигура 1. Архитектура на КНМ 
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Първият вид от слоевете е конволюционният. Входовете на невронната мрежа са 
свързани към участъци от входната информация, наречени полета на възприятие и 
наподобяващи фоточувствителните клетки в ретината на окото. Всяко поле на въз-
приятие има определен фиксиран размер, еднакъв за всички неврони в съответния 
слой. Тези полета на възприятие обхождат входната матрица от данни (пр. пиксели) 
през определена стъпка. От математическа гледна точка операцията, извършвана от 
конволюционните слоеве е крос-корелация и се състои в откриването на сигнал в 
рамките на друг сигнал. Синаптичните тегла във всички полета на възприятие са 
еднакви, което води до значително намаление на броя на обучаемите параметри на 
мрежата и предпазва от проблеми при спускане по градиента. 

 

Вторият вид от слоевете е сливащият. В такъв слой изходните стойности от гру-
па неврони се изпраща към единствен неврон от следващия слой. Съществуват раз-
лични техники като максимално, средно аритметично (фиг. 2) или сумиращо сливане. 
Сливането има за цел да открие характеристики на информацията от съседни полета 
на възприятие и така да открие шаблони на по-високо ниво на абстракция. 

 

Фигура 2. Максимално сливане (вляво) и средно аритметично сливане (вдясно) 
 

Третият вид слоеве е напълно свързан слой, идентичен със скритите слоеве на 
класическите праволинейни невронни мрежи. Както и при праволинейните мрежи, в 
напълно свързаните слоеве на КНМ е препоръчително да се използва реугляризация.  

Регуляризацията е процес на въвеждане на допълнителни данни или корекция на 
налични за справяне с некоректно формулиран проблем или превенция на претрени-
ране и се реализира чрез dropout слоеве за коректното възпроизвеждане на некорект-
ни примери, което намалява или напълно блокира възможностите за класификация на 
нови данни, неналични при обучението.  

Хинтън предлага нова архитектура – „Капсулована мрежа”, която надгражда 
КНМ чрез формирането на „капсули” от неврони и добавянето на алгоритъм за дина-
мично маршрутизиране между тях [8].  

КНМ традиционно се обучават чрез сходни техники като тези за праволинейни 
невронни мрежи. Обучението е контролирано (с учител), като може да се извършва 
на няколко етапа – предварително, основно, фина настройка.  

 

Достигнатата минимална грешка при разпознаване на образи с КНМ е 3,57% 
(табл. 1). [9], [10] 
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Таблица 1. Постигната точност на класификацията с КНМ 
 

Разработка Година Грешка 

SuperVision 2012 15,3 % 

GoogLeNet 2014 6,67 % 

ResNet 2015 3,57 % 

Експерт  5,1 % 

 
IV. КЛАСИФИКАЦИЯ С КОНВОЛЮЦИОННИ НЕВРОННИ МРЕЖИ 
Класификация е задача за разделяне на елементи на множество в отделни кла-

сове. В задачата за класификация на изображения се дефинират няколко различни 
подзадачи – локализиране на обекти, разпознаване на множество обекти и откриване 
на контури. 

Възможен подход за класификация е използване на КНМ. 
 

Използваната в тази разработка КНМ има следните характеристики: 

 в архитектурата има 2 скрити слоя – 1 конволюционен с 4 неврона и 1 суми-
ращ с 1 неврон; 

 сливането е сумиращо; 
 активационната функция е дробна логистична [11]; 
 използван е алгоритъм за обратно разпространение на грешката. 

 
Логистична (сигмоидална) функция се дефинира с формулата: 

1 																																														
1+e

. 

 
Дефиницията на функция на Миттаг-Леффлер е: 

2 																																										 α ,β αk+β
k=

. 

 
където  е гама функцията параметри α и β,  е комплексен аргумент. 

Замествайки експоненциалната функция от (1) с (2), при 1 и 0 се 
получава следната дефиниция за дробна логистична функция: 

 

3 																																								
1

1+Eα, β
. 

 
Подробен анализ на тази функция е направен в [11]. В същата публикация са 

тествани определени стойности на параметрите α и β във връзка с обучението на пра-
волинейни невронни мрежи.  

Като продължение на тези експерименти са направени тестове на обучението на 
КНМ с дробна логистична активационна функция. Част от резултатите са предста-
вени в таблица 2. Тестовете са направени върху генерирани данни, които са 4 масива 
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от числа, интерпретирани като черно-бели изображения с размерност 3x3. Целта на 
направените експерименти e да се илюстрира влиянието на стойностите на парамет-
рите върху обучението. За тестовете е използван модифициран код на Python. 

 
Таблица 2. Резултати от проведените експерименти 

 

α  β Обучителни 
епохи 

М-Л 
функция* 

Грешка преди 
обучение 

Грешка след 
обучение 

1 1 2500 22 0,783147780763 0,221895927387 

0,5 -1 2500 22 0,528558520858 0,252199999598 

0 -1 2500 22 0.556138985534 0,39264922664 

1 -1 2500 22 0,764365559752 0,650841781334 

1,7 -1 2500 22 1,22169554113 1,41739375902 

1,8 -1 2500 22 1,21679073668 1,41725397982 

1,9 -1 2500 22 1,2415135158 1,42479190441 

2,1 -1 2500 22 1,03558124386 1,23881851029 

2,4 -1 2500 22 227,176300702 0,0224634504472 

3 1 2500 22 10,1091000849 1,5706682264 

4 1 2500 22 0,352118671916 0,0296797091703 

 
Миттаг-Леффлер функцията се дефинира като безкрайна сума, което налага 

използването на приближения в практиката. В таблицата М-Л функция* е броят из-
числявани членове на тази сума за съответния експеримент. Стойности на параметъ-
ра α, близки до 2, при фиксирано β=1, водят до значително редуциране на обучител-
ната грешка. 

 
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

При проведените експерименти за някои стойности на параметрите на дробната 
логистична активационна функция се получава по-малка грешка (в най-добрия слу-
чай около 5 пъти) в сравнение с логистична функция при еднакъв брой обучителни 
епохи. Резултатите от експериментите потвърждават някои от откритите тенденции в 
[11] и демонстрират възможности за използване на дробната логистична функция 
като активационна функция в конволюционни мрежови архитектури.  

Настоящата разработка е обещаваща техника за създаване на по-точни интели-
гентни системи в морското дело и други области на практиката. 

Бъдещи тестове с разширен набор от стойности и при използване на реални 
данни може да допринесе за по-дълбокото разбиране на поведението на конволю-
ционна невронна мрежа с дробна логистична активационна функция. 
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ЗАКОНЪТ ЗА УСТРОЙСТВО НА ЧЕРНОМОРСКОТО 

КРАЙБРЕЖИЕ – ГАРАНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  
В РЕГИОНА 

 

гл. ас. д-р Анна Свободенова Чолакова 
Бургаски свободен университет 

 
 

Българското Черноморско крайбрежие е една от най-важните и красиви географ-
ски области в България. Още от древността то фокусира в себе си разнородни функ-
ции, които интензивно се развиват и в наше време – транспортна, стопанска, селищно-
образуваща. Туризмът като един от основните отрасли в националната ни икономика 
също е тясно свързан с Черно море. 

Българското черноморско крайбрежие, което представлява източната граница на 
република България, започва от нос Картал при държавната граница с Румъния и 
завършва при устието на река Резовска при границата с Турция. Неговата дължина е 
354 км, от които 200 км са плажна ивица, покрита с пясък. Стара планина при нос 
Емине разделя условно бреговата ивица на северна и южна. 

Българското черноморско крайбрежие се отличава с разнообразни природни да-
дености. Самият бряг на север и на юг има своя индивидуален облик  и се отличава 
значително – скалист и песъчлив на север около Каварна и Балчик  и обширен и по-
легат на юг от нос Емине. По крайбрежието  има  няколко резервата, езера и гори, 
които са естествена среда на обитание на множество растителни и животински ви-
дове. В речните устия на реките Батова, Камчия и Ропотамо са се образували уникал-
ни лонгозни гори. В крайморските блата расте водна лилия, а по пясъчните дюни – 
пясъчната лилия. Природните богатства по крайбрежието обуславят стопанските от-
расли, които се развиват в региона. На север край Тюленово и Шабла са открити на-
ходища на нефт и природен газ, находища на различни видове въглища има около 
Добруджа и около Бургас.  

В тази географска област се развива интензивно и туризмът – национален и меж-
дународен – със съпътстващите го човешки дейности: строителство на сгради, пъти-
ща и съоръжения, разширяват се транспортът, включително и въздушният и съпътст-
ващата го инфраструктура, комуникации и прочее. Интензивното развитие на разно-
родни  човешки дейности по черноморското крайбрежие и техническият прогрес са в 
непрекъснато взаимодействие с околната среда, но и конфликтните точки стават все 
по-многобройни. Търсенето на баланс между стопанско развитие и природна среда 
все повече се превръща във важен политически и законодателен въпрос. Нормотвор-
ческата дейност следва  да се прилага  в интерес на обществото, в интерес на най-вис-
шите и общозначими човешки блага. Опазването на околната среда, водите, расти-
телните и животинските видове също е предмет на нормативна регулация в законода-
телствата на съвременните държави. В тази насока са създадени множество правни 
актове на глобално, европейско и национално равнище.   

Природозащитното право е сравнително нов правен отрасъл, който в световен 
мащаб започва да се развива интензивно през 70-те години на миналия век. Повод за 
това стават  няколко големи петролни разлива в световния океан. 
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Екологичните последици са с непредвидими размери. Водните течения отнасят 
замърсяването практически неограничено по различни краища на световния океан. 

В този контекст се ражда понятието  „устойчиво развитие”, което днес  става все 
по-актуално. То се използва за първи път през 1980г. в една публикация на Меж-
дународния съюз за защита на природата /UICN/.  През 1987г. в доклад на Световната 
комисия по околна среда и развитие към ООН, озаглавен „Нашето общо бъдеще”, 
представен от норвежкия министър по околна среда г-жа Гро Харлем Брундтланд, е 
дадена дефиниция на понятието. От този момент започва неговото официално  из-
ползване  в научната област и в международната практика. Устойчиво е онова разви-
тие, което отговаря на потребностите на настоящото поколение, без да отнема въз-
можността на бъдещите поколения да задоволяват собствените си потребности от 
природни ресурси и съхранена  околна среда. В самото понятие е заложено търсенето 
на баланс, на мяра в мащабите и последиците от  развитието – то не бива да е за смет-
ка на основни човешки блага, за сметка на природата и нейната дългосрочна устой-
чивост. В този смисъл всяко следващо поколение трябва да помни древната индиан-
ска поговорка, че то не е  наследило Земята от своите предци, а я е взело назаем от 
децата си. 

Законът за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ – обн. в ДВ, бр.48 
от 15.06.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., е само един от нормативните актове, който си 
поставя за цел да гарантира устойчивото развитие на региона. Той се предхожда от 
редица опити на законодателната и изпълнителната власт в Република България да 
създадат правила за устройство, управление и използване на българското Черномо-
рие. Още през 60-те години на миналия век започва разработването на устройствени 
планове, чрез които се провежда интегрирана  държавна  политика по отношение на 
региона.  През 1998 г. се разработват устройствени планове на всички причерномор-
ски общини, а Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
/МРРБ/ създава две звена за наблюдение със седалища във Варна и в Бургас. През 
2000 г. обаче тези звена са закрити. Под натиска на инвеститорите и благодарение 
липсата на единна държавна политика, с протекцията на черноморските общини за-
почва интензивно строителство в утвърдените туристически селища  и претоварване 
на плажната ивица, граничеща с тях. Наблюдава се прекомерна урбанизация и се раз-
гръща мащабен процес на изхабяване на природните ресурси по българското черно-
морско крайбрежие. В крайна сметка се стига и до загуба на българската марка за 
туризъм в природна среда. В конфликта между инвеститорите и общините от една 
страна и природозащитниците от друга надделява непосредственият икономически 
интерес, тъй като политическата воля на държавата е слаба и не се създават ефектив-
ни закони, които да гарантират устойчивото развитие на региона.  

Законът за устройство на Черноморското крайбрежие е само един от норматив-
ните актове, които сe прилагат на съответната територия. Неговото действие следва 
да се съобразява с приложното поле на  Закона за устройство на територията, Закона 
за опазване на околната среда, Закона за защитените територии, Закона за водите, 
Закона за горите, Закона за биологичното разнообразие, Закона за морските прост-
ранства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България, Букурещ-
ката конвенция за опазване на Черно море от 1992г. и други. 

Предмет на регулиране на ЗУЧК са обществените отношения, които се отнасят 
до устройството, ползването, застрояването и опазването на съответната територия; 
правомощията на органите на централната и местната власт и координацията между 
тях; взаимодействието им с физическите и юридическите лица при осъществяване на 
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държавната политика по устройство на Черноморското крайбрежие. Законът урежда 
и условията и реда за провеждане на процедурите за определяне на концесионери и 
наематели на морски плажове.  

Черноморското крайбрежие обхваща частта от територията на страната, която 
попада в охранителните зони по чл.9 от ЗУЧК и островите във вътрешните морски 
води и териториалното море, както и акваторията на Черно море с ширина 200 м., из-
мерена от бреговата линия. Крайбрежната плажна ивица е обособена територия, със-
тавена от отделни морски плажове, представляващи части от морския бряг и приле-
жащата му акватория. Към територията на плажа се включват и пясъчните дюни, раз-
положени непосредствено до или върху плажната ивица. 

Едно от главните достойнства на разглеждания тук нормативен акт е заложената 
в него релевантност на връзката море – суша. Непрекъснатото двустранно взаимодей-
ствие и обмен между двете географски зони е важен фактор при създаването на ефек-
тивни правила за тяхното използване и опазване. 

Като една от основните цели, установени в чл.2 от ЗУЧК,  на първо място е 
посочено „устойчиво интегрирано развитие на черноморското ни крайбрежие“. Със 
закона  се  създават условия за опазване на крайбрежната територия, рационално из-
ползване на ресурсите, находящи се в близост да крайбрежието, предотвратяване на 
замърсяването на акваторията и запазване на естествения ландшафт. Друга цел на за-
кона е да се осигури свободен обществен достъп до морския бряг. 

Доколко обаче конкретните разпоредби на ЗУЧК и тяхното прилагане на прак-
тика гарантират постигането на тази цел е въпросът, който се поставя в настоящия 
доклад. Не може да не се прави обстоен  и многостранен анализ на въпроса дали и до 
колко  заобикалящата природна среда има капацитет да поеме и да „неутрализира” 
всички последици от човешката дейност,  от мащабната урбанизация във и около на-
селените места. Прекомерното застрояване, особено на места, е неоспорим факт. Из-
сичането на гори за изграждане на туристически комплекси и инфраструктура се 
извършваше пред погледа на населението. Превръщането на пясъчните дюни в 
строителна площадка, мащабното застрояване в непосредствена близост до плажове-
те,  изливането на отходни води в Черно море, изчезването на едрите видове риба във 
водния басейн са едни от най-ярките примери за безконтролното увреждане на при-
родните дадености по българското черноморско крайбрежие през последните години. 
Загрижеността на еколозите за устойчивото бъдеще  на региона изглежда съвсем ос-
нователна. 

От друга страна действащи закони има и те се прилагат. Критичната оценка на 
действащото законодателство налага да се потърси отговор на въпроса какви са при-
чините за тревогата на еколозите спрямо състоянието на българското черноморско 
крайбрежие – в прилагането на действащите нормативни разпоредби или  в тяхното 
съдържание. Както вече посочихме, всяка човешка дейност подлежи на нормативна 
регулация. В една правова държава правото е основен регулатор на обществените от-
ношения и на всяка значима за обществото човешка дейност. Чрез създаване на пра-
вила и въвеждане на  санкции могат да се постигат желаните резултати. За целта е 
необходимо да има политическа воля, която да бъде въплътена в резултатите от зако-
нотворческата дейност на законодателната власт, както и воля на изпълнителната 
власт, от която много често зависи последователното прилагането на законите. 
Съдебната власт е крайно средство за регулиране на обществените отношения и кол-
ко често се стига до нея е показател за ефективността на законите и на администра-
цията, както и на гражданското общество.  
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ЗУЧК има за цел да регулира човешката дейност, по крайбрежието. За целта са 
обособени две зони със съответния правен режим. Зона А е с режим на особена тери-
ториално-устройствена защита. Тя обхваща крайбрежната плажна ивица и територия, 
попадаща в ивица с ширина 100 м. извън територията на населените места, както и 
част от акваторията на Черно море с широчина 200 м. от бреговата линия /чл.3, т.2 от 
ЗУЧК/. В зона А е забранено строителството на плътни огради, поставянето на 
заграждения, ограничаващи свободния пешеходен достъп до обектите; търсенето, 
проучването и експлоатацията на природни богатства, с изключение на дейностите, 
свързани с добива на лечебна кал, сол, минерални води. Зона Б обхваща териториите, 
които попадат в ивицата с ширина 2 км от границата на зона А. В зона Б е забранено 
изграждането и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за опол-
зотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и развитието на производства, които 
отделят замърсяващи вещества. В зона Б е разрешено осъществяване на дейности и 
строителство, свързани със разширяване границите на населените места, курорти и 
курортни комплекси при спазване на нормативите за плътност на застрояване, интен-
зивност, минимална зелена площ и характер на застрояването. 

Както се вижда от текстовете на закона, се срещат редица еластични понятия, 
които създават възможност за тълкуване и прилагане на правилата  според конкрет-
ния случай. Това са така наречените „вратички в закона”, които разширяват полето за 
корупция. 

Друг проблем, който следва да отбележим във връзка с ефективното прилагане 
на ЗУЧК е свързан с множеството изменения и допълнения в закона – повече от 15 за 
десет години. Това е предпоставка за нарушаване  цялостната логика и единство на 
нормативния акт. По начало законодателят следва да се стреми да избягва тази прак-
тика. 

Друга трудност при прилагане на ЗУЧК, респективно пречка за неговата ефек-
тивност, е необходимостта да се съобразява с много други нормативни актове с еко-
логична или териториално-устройствена насоченост. Изборът на приложим закон 
създава затруднения на правоприлагащите органи. 

 

В заключение и като обобщение може да се отбележи, че по отношение на 
устойчивото развитие на българското черноморско крайбрежие има още много неиз-
ползвани възможности. Не само прилагането на действащите  разпоредби може да се 
подобри.  Въпрос на политическа воля, съответно на законодателен процес е да се въ-
ведат по-точни правила относно разрешеното строителство и разрешените дейности 
по нашето черноморско крайбрежие. Законът съдържа твърде много еластични поня-
тия, които отварят „вратички” при правоприлагането.  

От друга страна, Черно море граничи с още шест държави. В него се вливат реки 
от Европа и страни от бившия Съветски съюз, чийто дебит е девет пъти по-голям от 
водосборния басейн на самото море. Ето защо, без да се развива  международното за-
конодателство и контролът по неговото прилагане, не е възможно да се постигне оп-
тимален резултат и в нашите териториални води, съответно и в прилежащата терито-
рия от сушата. А дъмпингът/потапянето  на замърсители в открито море продължава 
да е сериозен проблем и това няма как да не се отрази и на нашето крайбрежие. В то-
зи контекст не е възможно един национален закон да гарантира екологичното състоя-
ние на региона. Необходимо е регионалното сътрудничество по поставените въпроси 
да се развива постоянно, а състоянието на националното законодателство да се ана-
лизира и подобрява. По възможност не чрез системни поправки в действащи закони, 
а чрез създаване на добре обмислени органични нормативни актове. 
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Анотация: Инициативата Новия велик път на коприната беше представена за пър-
ви път през 2013 г. от премиера на Китайската народна република Си Дзинпин. В 
основата на концепцията е да бъде създадена инфраструктура за свързването на 
Азия с Европа и Африка. Възможните трасета на Пътя обикалят басейна на 
Каспийско море. Появата на нови държави след 1991 година промени характера на 
установените международните договорености за статута на морето-езеро. Пове-
че от 20 години прибрежните държави не могат да се договорят, но: 
Нека бъдем оптимисти, че страните от Каспия: Русия, Казахстан, Туркменистан, 
Азербайджан и Иран са подходили разумно и инвестирали в продуктивната идея - 
достигането до решението през пролетта на 2018 година, в гр. Астана да се под-
пише Конвенция за международно-правния статус на Каспийско море. 

Kлючови думи: Каспийско море, делимитация, път на коприната,  
 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Великият път на коприната е понятие, зад което 2200 години се крият икономи-
ческите, политическите и културните традии на двете най-големи Цивилизации на 
земята – тази на Изтока и Запада. 

Инициативата One Belt, one Road, която стана популярна като „Новия път на 
коприната“, беше вписана дори в обновения устав на управляващата партия в Китай. 

Вариантите на очертанията на възможните трасета на Новия Велик път на коп-
рината по интересен начин обикалят района на Каспийско море. 

Този богат на енергийни носители район остава в средата на Великия копринен 
път. След разпада на Съветския съюз (декември 1991) се появиха нови суверенни 
държави. Това поставя остро въпроса за правния статут на морето-езеро и включване 
на човешкия и енергиен ресурс на региона в икономическите стратегии световните 
политически играчи.  

Днес Каспийския регион би могъл да бъде модел сотрудничество при достигане 
на договореност за разумното използване богатствата му. 

 
II. МЕТОДИКИ 

За изследване и анализ са използвани следните методи:  

1. Метод на сравняването или компаривистика или компаративен метод от (еngl. 
compare, fr. comparer, сравнявам), основан на сравнителен анализ на събитията, 
[„Политика США в Каспийском регионе: Азербайджан, Казахстан и Туркменистан”, 
автореферат, Гильмутдинова, Д. А.] 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

49 

2. Ивент-анализ събитиен анализ, от (engl. еvent, fr. évènement събитие,) анализ, 
позволяващ да се проанализират явленията на примера на конкретни собития; 

3) Дискурсивен метод, основан на анализа на изказвания, речи, пресконферен-
ции и др. публични изяви на представители на икономическия, военен, политически 
и интелектуален елит от различни държави по основни проблеми на Каспия; 

4) Структурен анализ, позволяващ да се отделят системообразуващите фактори 
от изследвания въпрос и да се обобщат получените резултати [22, 23]. 

 
III. ИЗЛОЖЕНИЕ 

III. 1. Великият път на коприната 
Великият път на коприната е система от търговски пътища, през които са пре-

минавали керваните от Китай за Европа, възникнала около II век преди новата 
ера. Пътят на коприната по суша започва от град Чанан (сега град Сиан), възлова точ-
ка в Синдзяно-Уйгурския автономен район на Китай и завършва в Рим. 

Основните маршрути са преминавали през територията на съвременен Китай, 
Монголия, Киргистан и Казахстан, Узебкистан, Туркменистан, Индия, Иран, Турция, 
кавказките страни, Гърция и Балканите, включително и България, Италия.  

В същност Великият път на коприната се е развивал двупосочно чрез съединя-
ването на двата пътя – единият от Европа, през страните на Средиземноморието до 
Средна Азия, до съвременните земи на Туркменистан. Тази част е измината от древ-
ните елините и воините на Александър Македонски по време на завоевателните му 
походи. Неговият военноначалник, Демодам достига до бреговете на Каспийско море 
и река Сърдаря. Другата част, идваща от Изток, от Китайската империята на динас-
тията Хан, достига в районите в Средна Азия, в районите на Самарканд, Бухара, 
Хива. Названието е свързано с драгоценната в онези времена стока коприната. 
Благодарение на нея се запознават двата свята: Западът и Изтока 

Европейската част на условно започва от Рим (всички пътища водят към Рим) и 
Венеция през Средиземное море излиза на сирийските брегове. От там през Месопо-
тамия, Северен Иран, Средна Азия към оазите на Източен Туркестан и нататък 
Китай. Посоката на стоките от Великия път на коприната пътуват основно от изток 
на запад. Двата пътя – този от Китай на запад и този от изток се срещат по бреговете 
на Каспийско море и съвременната територия на Туркменистан и Узбекистан [37, 38]. 

Научното понятие Път на коприната е въведено в географската наука от нем-
ския изследовател Фердинанд Паул Вилхелм фон Рихтхофен от Карлсруе. Така той 
нарича системата от пътища, свързавайки  различните части на евразийския материк. 
През 1860 г. имайки шанса да е член на делегация на пруския граф Фридрих Албрехт 
за сключване на търговски споразумения с Китай, Япония и Сиам, се среща с първи 
път с културата и икономиката на Източна Азия. Тогава, за първи път, през 1877 го-
дина Фердинанд фон Рихтгофен в своя классически научен труд „Китай” употребява 
това понятие [39]. 

Стоките не са единственото нещо, което пътува по пътя. Най-ранните пътешест-
веници носели техните езици и литература, наука и изкуство, строителство. Народите 
от този регион имат водеща роля в разпространението на писмената реч, знанията по 
алгебра, геометрия и астрономия, на световните религии, множество културни и 
технически достижения.  
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III. 2. Стоки на Великия път на коприната 

Главна стока е била коприната. Коприната, както е модерно да се казва сега е 
„стока с висока добавена стойност“. По-голямата част от търговията по „Пътя на 
коприната“ е била извършвана като маршрутът е бил разделян на етапи и местните 
търговци са прехвърляли стоките по „пътя“ без да пътуват на големи разстояния.  

В рамките на тази мрежа, има търговци, които работят в едни и същи граници и 
територии, които имат обща валута и единни търговски практики“. Познаването на 
„Пътя“ по целия маршрут от Средиземно море до Китай не е било толкова важно за 
повечето от търговците, които са работили по „Пътя на коприната“. 

Фактите показват, че транзакциите са били извършвани в много местни пазари, 
като при това парите в брой не са играли голяма роля. Макар, че монети от динас-
тията Хан (206 г.пр.н.е. - 220 г.сл.н.е.) са били открити на много места в Централна 
Азия, изглежда че коприната е била предпочитано средство за размяна. 

Поръчки за покупка не са съществували по това време, но са съществували 
групи от търговци в различни времеви периоди, които са поддържали кореспонден-
ция и са предоставяли кредити. Банковата система е процъфтявала по целия „Път“ 
посредством мрежа от местни бизнесмени. 

Тази форма на банкови услуги е оцеляла и в днешно време, но за външния човек 
е трудно да проследи пътя на парите. Ето защо разследващите терористичните атаки 
от 11 септември твърдят, че аналогични методи е възможно да са били използвани за 
пренасяне на парите през мрежата на организацията Ал Кайда. 

 
III. 3. Съвременни измерения на древния път на коприната – новата иконо-

мическа стратегия на китайската дипломация. 

За плановете на Китайската народна република да създаде „икономически кори-
дор на Пътя на коприната“ през страните от Централна Азия съобщи през септември 
2013 г. председателят на КНР Си Дзинпин в Казахстан. По време на обиколката из 
Централна Азия, Си Дзинпин подписа с държавните лидери договори за над $60 млрд., 
свързани с добив на природни ресурси в тези страни и тяхното транспортиране. 

Китайската народна република учреди фонд с $16.3 млрд. държавни средства, за 
да финансира инфраструктурата за търговия с други страни, съобщи Bloomberg, като 
се позова на китайски източници, участвали в разработката на плановете. [37] 

Средствата от фонда ще бъдат насочени към строителство и разширяване на тръ-
бопроводи, магистрали и жп пътища в провинции в Китайската народна република. 
Инвестициите ще са съобразени със стратегията на страната за развитие на сухопът-
ните и морски маршрути за търговия на Китай с Европа – т.н. нов Път на коприната. [29]. 

 
III. 4. Маршрут на новия път на коприната  

Континенталният път на коприната се разделя на северен и южен, като и двата 
започват от търговските центрове в Северен Китай. Северният път преминава през 
Северен Казахстан, като заобикаля Аралско море и северните брегове на Каспийско 
море, през Волжка България и достига Кримския полуостров, а оттам през Черно мо-
ре и Мраморно море или Балканите до Венеция и Рим. 

Южният път преминава през Туркестан, Хорасан, Иран и Месопотамия, а оттам 
през съвременната територия на Сирия към Средиземно море или през Египет към 
Северна Африка. През Черно море минава едно от разклоненията на средновековния 
Път на коприната свързващо Европа през Кавказкия регион и Централна Азия с 
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Китай. Днес по това направление минава трасето на трансконтиненталния транспортен 
коридор ТРАСЕКА (TRACECA, TRAnsport Corridor Europe Caucassus Asia, Транспортен 
коридор Европа – Кавказ – Азия). 

Днешният „Път на коприната“ може да се нарича още „железният път на копри-
ната“ и е поредица от пътища и железопътни магистрали. 6000-километрова железо-
пътна линия, която трябва да свързва гр. Синдзян – Уйгурски автономен регион на 
Китай с Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турция и Бълга-
рия, е на прав път да се реализира, съобщава People daily. [29] Сега е готова само част 
от този нов железопътен път - отварянето на тунела под Босфора, който генерира 
огромен поток от транзитни товари и пътници. 

През юли 2014 г. шефът на администрацията на руския президент Путин – 
Сергей Иванов, предложи Пътят на коприната да бъде съединен с Транссибирската 
магистрала и Байкало-амурската магистрала (БАМ), за да се съживи икономиката на 
Русия и Китай [37]. 

В България продължението на Пътя на коприната е по линията на транспортен 
коридор №8 – Бургас – Вльора, Албания. 

В предложения нов път на коприна и в двата варианта, прави впечатление, че 
басейнът на Каспийско море остава в средата на трасетата.  

Случайно ли е това ? 
Този богат на въглеводороди район не е заобиколен, напротив оценено е негово-

то стратегическо значение като основен енергиен източник по направлението от 
Китай до Европа. За да се премине през акваторията на Каспийско море е необходи-
мо разрешаване на въпросите за териториалното разделение (делимитиране) на този 
воден басейн [17, 21,30]. 

 
Така възникват въпросите за:  
 

III. 5. Юридическия статут на Каспийско море и позициите на прикаспий-
ските държави 

Въпросите на правния статут на Каспийско море и неговия богат на природни 
ресурси стават все по-актуални в рамките на геополитиката 

Един от най-големите актьори в играта за раздела на Каспийско море и геог-
рафски близки до Европа и конкретно до Европейския съюз е Руската федерация. 
Руско-европейските отношения са противоречиви и непостоянни особено в енергий-
ната област.  

ЕС предлага нови проекти на тръбопроводи в обход на Руската федерация. 
Целта е ясна – стремеж за намаляването зависимостта на Европа от руския нефт. Ло-
гично е защо, такива големи проекти като Набуко (Nabucco) се оказаха заложници в 
голямата политическа игра в региона и проектът се отложи за неопределено време. 

От 2004 година ЕС предлага и развива със страните от региона политика по 
програмата за Източно партньорство. Най-тесни са връзките изградени с Грузия и 
Азербайджан. 

Републиките от Централна Азия - Казахстан и Туркменистан са определени в 
Стратегията на ЕС за Централна Азия като съседи на съседите (2007 г.), т.е. те всъщ-
ност се вписват в посоката на европейската дипломация като най-източен край на 
сътрудничество. 
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III. 6. История на статуса на Kаспийско море 

Дълги години, до разпадането на СССР, статутът на Каспийско море се опреде-
ляше от подписания между Русия и Персия договор от 26 февруари 1926 г. и между 
СССР и Иран договор от 25 март 1940 г. 

В съответствие с тези договори само морски съдове на тези две държави могат 
да плават в Каспийско море, да имат свободно корабоплаване и риболовство. 

Както заявява руския министър на външните работа Сергей Лавров, докато ста-
тутът на Каспийско море е неопределен, необходимо да се придържаме към съветско-
иранските договори от 1921 и 1940 години.  

Подтекстът на това изказване е ясен: Русия и както Иран не желаят подялбата на 
Каспийско море на национални сектори, както искат новите играчи на каспийското 
крайбрежие от Астана и Баку, първо, ще се открият възможности за построяването на 
газопроводи от Казахстан и Туркменистан в Азербайджан и по-нататък в направле-
ние към Турция, чрез заобикаляне на Русия и Иран. Второ, тогава новите крайбреж-
ни държави биха могли да поканят САЩ и други страни от НАТО „да внесат своя 
принос в укрепване „безопастността“ на Каспия [33]. 

Въпросът за ясно териториално разграничение на водната шир никога не е бил 
поставян нито от Москва, нито от Техеран. С договора от 1935 г. е установена един-
ствено 10-милната крайбрежна риболовна зона. В останалата част на Каспийско море 
риболовът е свободен както за съветските, така и за иранските кораби. 

На практика между СССР и Иран все пак съществува някаква условна водна 
граница, съвпадаща с линията Астара (Азербайджан) − Хасан-Кули (Туркменистан). 
От 1934 г. тази граница е трасирана от съветските военно-въздушни сили по въздух, а 
от 1954 г. – и от съветския военен флот по вода. Иранските кораби са длъжни да 
искат специално разрешение, за да преминават на север от линията Астара-Хасан-
кули. След 1949 г. Съветският съюз на практика нарушава договорите от 1935-та и 
1940-та г., като започва да добива нефт в днешната азербайджанската част на 
Каспийско море отвъд пределите на прилежащата 10-милна крайбрежна зона През 
1982 г. СССР едностранно обявява тази линия за своя държавна граница.  [1] 

 
Особена група първоизточници са нормативно-правните документи подложени 

на анализ. Към тях трябва да съотнесем договорите, съглашенията, съвместните 
изявления между прикаспийските страни. Авторът е анализирал 16 от тях [1-16].Тези 
документи са отправна точка за решаване на проблема с правния статут на Каспийско 
море и в същото време, да спомагат да се идентифицират редица други нерешени 
въпроси. 

Според договорите от 1921 - 1940 година е трудно да се прецени за какъв воден 
обект договарящите се страни са съгласували своите позиции – за море или езеро? 
Страните юридически са определили само факторът затвореност, а не неговото със-
тояние. В договорите не са провеждани разговори относно разграничението на не-
говите води (акватория) и дъното. Договорната практика в тези времена не си е пос-
тавяла задачата да определи статута на Каспия. Двете прибрежни страни са предпо-
чели да използват принципа на „sui generis“, т.е. за създаването специален статут и 
режим на каспийските води, отговорящ на техните военно-политически доктрини. По 
този начин, това е изключвало достъп на трети страни в проблемите на Каспийско 
море [1-16, 19]. 
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III. 7. Положение и физикогеографски данни за Каспийско море 

7.1. Разположение:  

Каспийско море е разположено на Евразийския континент, между Европа и 
Азия. Има форма на буквата  S и в протежение по направление север-юг е дълго 1200 км. 
От запад-изток, ширината се изменя от 195 км. до 435 км., средно 310-320 км. 

 

 

 
Каспийско море граничи със следните държави: с Руската федерация на запад и 

северозапад (Дагестан, Калмикия и Астраханска област), дължина на бреговата линия 
695 км., на север и северо-изток с Казахстан, с дължина на бреговата линия 2320 км., 

с Туркменистан – на юго-изток и дължина на бреговата линия 1200 км., 
с  Иран – на юг с дължина на бреговата линия 724 км., 
с Азербайджан – на юго-запад и дължина на бреговата линия 955 км. 
 
7.2. Площ, дълбочина и воден обем  

Площта и обемът на водата в Каспийско море варират значително в зависимост 
от колебанията в нивото на водата. Когато нивото на водата – 26,75 m площта е около 
392 600 кв. км., обемът на водата – 78 648 куб.км., което е около 44 % от световните 
запаси на езерни води. Максималната дълбочина на Каспийско море е в Южен 
Каспийски басейн, на 1 025 метра от повърхността му. По отношение на максимал-
ната дълбочина Каспийско море отстъпва само на Байкал (1 620 м) и на Танганика  
(1 435 м). Средната дълбочина на Каспийско море, изчислена от батиметричната 
крива, е 208 метра. В същото време северната част на Каспийско море е по-плитко, 
максималната му дълбочина не надвишава 25 метра, а средната дълбочина е 4 метра. 
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7.3. Колебания на водно ниво 

Нивото на водата в Каспийско море е подложено на значителни колебания. 
Според съвременната наука през последните 3 хиляди години амплитудата на проме-
ните във водното ниво на Каспийско море е била 15 метра. Инструментално измерва-
не на нивото на Каспийско море и систематични наблюдения на колебанията му се 
извършват от 1837 г., през това време най-високото водно ниво е регистрирано през 
1882 г. (-25.2 m), най-ниското през 1977 г. (-29.0 m), от 1978 г. насам водното ниво се 
е увеличило, а през 1995 г. достига ниво от -26,7 м, а от 1996 г. отново се наблюдава 
тенденция към намаляване. Причините за промяната на нивото на водата в Каспийско 
море са климатични, геоложки и антропогенни фактори. 

 
 
III. 9.  Правен статут  

9.1. Решението на въпроса за правовия статут на Каспийско море в значителна 
степен зависи от това какъв е правният статут на това пространство до разпадането 
на СССР[1-16]. В следващите периоди международна правна доктрина от XIX – началото 
на ХХ век, обръща много малко внимание на правния режим на Каспийско море [34]. 
По-често Каспийско море е класифицирано като затворено вътрешно море или езеро.  

Що се отнася до море, заобиколено от територията на няколко държави, никоя 
от тези държави не може едностранно да определи правния режим. Смятало се, че 
Каспийско море и бреговете му принадлежат към Русия и Персия, а според Тукман-
чайския мирен договор между Русия и Персия през 1828 година Персия не може да 
има военен флот в Каспийско море.  

По този договор Каспийско море е затворено. Въпреки, че е заобиколено от 
територията на две държави. Шаха на Персия, се съгласява, с изключителното право 
на Руския император да поддържа военни кораби в Каспийско море и никаква друга 
власт не може да разполага с военни кораби. 

В тази връзка, както се подчертава от известния руски юрист Ф. Ф. Мартенс 
„Каспийско море е предмет само на законите на руските власти.“ По този начин, в 
международната правна доктрина съществува общото мнение е, че Русия въз основа 
на подписания с Иран през 1813 г. и 1828 г. договори са придобива  изключителното 
право по отношение на Каспийско море.  

В тази връзка, ние не можем да се съгласим с решението, както и на вътрешната, 
така и на западната международна правна доктрина на мнение, че само Русия през 
първите 30 години на ХХ век да определя едностранно правния режим на Каспийско 
море.  

Настъпили в Руската Октомврийската революция доведе до някои промени в 
руско-ирански отношения, включително по отношение на правния режим на Кас-
пийско море. На 26ти февруари, 1921 подписа Договора между РСФСР и Иран. [21] 

Договорът предвижда задълженията на Русия и Иран да не позволяват по-спе-
циално да се създават или пребивават на нейната територия организации или групи 
или лица, чиято дейност би била насочена срещу Русия или Персия.  

Свободата на корабоплаването е била предоставена само за руски и ирански ко-
раби. Развитието на различни отношения между СССР и Иран, включително и в об-
ластта на корабоплаването и риболова, довежда до подписване на споразумението, 
което по-подробно да регулира съветско-иранските отношения, относно, по-специал-
но, използването на Каспийско море. 
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Всъщност договорите, които са в сила до настоящия момент от 26 февруари 1921 
г. и 25 март 1940 г., определят модерния правен режим на Каспийско море [1-16]. 

 
9.2. Решаването на правовия статут на Каспийско море е невъзможно без 

отчитането интересите на страни извън петорката крайбрежни държави. 

Днес каспийският регион включва подрайон Кавказ, който с Русия и Азербай-
джан (и тук не може да се пренебрегне влиянието на други кавказки държави от 
Грузия и Армения). 

Централноазиатският подрегион, включително страни като Казахстан и Туркме-
нистан (с несъмнено гравитация на Узбекистан и Таджикистан за тях); и южния 
подрегион, чийто център е Иран, както и активно влияние върху събитията в него 
Турция и страните от Закавказания [36]. 

От 11 септември 2002 година районът е и специален интерес на емисари от САЩ 
и Европа. 

Въпросът за Каспийско море е поставен на  върха на Г-8, където Русия е крити-
кувана за енергийна монопол в Европа [17]. 

Стивън Ман (специалист по „контролиран хаос“) от Държавният департамент на 
САЩ и специален преговарящ за Нагорни Карабах и конфликти в Евразия, е изпра-
тен в Баку със задача относно дипломацията в енергийния сектор на Каспийския 
басейн [18, 27]. 

 
III. 10. Влияние географския статут на Каспийско море при делимитацията 

на континенталния шелф 

През цялата история на човешката цивилизация възникват конфликти и избухват 
войни за притежаването на определена територия. Това налага създаването на между-
народни правни норми, които регулират отношенията между субектите на междуна-
родното право. С развитието на науката и технологиите става все по-достъпна и по-
лезна за проучване и експлоатация на отдалечени райони, които не са под суверени-
тета на конкретна държава и е общото наследство на човечеството, като в открито 
море и въздушното пространство, Антарктида и Космоса. Във връзка с това същест-
вуват правила, които определят правния режим на тези пространства и способността 
на субектите на международното право за тяхното научно изследване и икономичес-
ко използване. Този процес продължава да се развива в настоящия момент [34, 41, 
42]. 

Въпросите за територията винаги е бил един от най-острите  в международното 
право, защото територията не е просто пространство, а необходим атрибут на дър-
жавата, материалната основа на жизненоважната дейност на хората, които я обитават 
[1-16]. 

Международното право познава четири вида режими на териториите: териториа-
лен суверенитет; територия, която не е подчинена на която и да е държава или група 
държави, имаща свой собствен статут (например, мандатни и доверителни терито-
рии); res nullius (земя на никого) и res communis (територия, принадлежаща на всич-
ки) [19]. 

Понятието „режим“ („правен режим“) означава набор от правила, регулиращи 
определен феномен в рамките на основните разпоредби, които представляват прав-
ното основание за всяка пространствена категория. Последното в Конвенцията от 
1982 г. се обозначава с понятието „статут“ („правен статут“).  
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За да се избегне объркване, термините „режим“ („правен режим“) и „статут“ 
(„правен статут“) следва да се използват като еквивалентни. С други думи, правната 
яснота по отношение на определена територия може да бъде постигната единствено 
чрез едновременното анализиране на нейната правна същност и правен режим [31, 34]. 

Юридическата яснота по отношение на определена територия може да бъде 
постигната единствено чрез едновременното анализиране на нейната правна същност 
и правен режим. 

В международната практика съществува и проблем, свързан с определянето на 
географското положение на територията и нейното влияние върху процеса на очерта-
ване на териториите. Предлагаме да разгледаме този въпрос по примера на Каспий-
ско море. В постсъветското пространство се формират нови независими държави, а 
Каспийско море, което близо 250 години е зона на руско-ирански политически и ико-
номически интереси, се превърна в зона на внимание на по-широк кръг от теми на 
международното право. Азербайджан, Казахстан и Туркменистан се присъединиха 
към основните участници в региона. [1-16] 

Дължината на бреговете по периметъра е над 6400 км. Каспийско море е един от 
най-важните рибни промишлени водоеми в Евразия. Но основният стратегически ва-
жен интерес за каспийските държави е в богатите въглеводородни депозити: Каспий-
ско море има по-малко от Персийския залив петролни резерви, но два пъти повече от 
Северно море. Производството на петрол е само една част от програмата за развитие 
на каспийския шелф. Другата част са доставките на минералните ресурси на Каспия 
до световните пазари: до черноморските пристанища на Русия, Грузия, Турция, 

Сложността се крие в нейния спорен географски статут, а именно неговата раз-
лична интерпретация както на море, така и на езеро [34, 36]. 

Въпросът за международният правен статут на Каспийско море беше активно 
обсъждан в рамките на многостранните и двустранни срещи на каспийските държави, 
като се започне от октомври 1992 г. до наши дни. През този период не можа да се  
установи адекватен международен правен статут на Каспийско море, тъй като не е 
било възможно да се постигне консенсус при определянето на състоянието на 
басейна – море или езеро? Дебатите по този чисто географски въпрос стават все по-
остри [6]. Каспийско море е толкова голямо, че то има някои признаци на море. Тук, 
както и в моретата, се наблюдават зониране на климата, топли и студени течения. 

Позицията на Казахстан е да се признае, Каспийско море за затворен басейн, по-
падащ под влиянието на норми и принципи на Конвенцията на ООН по морско право 
от 1982 г. (чл. 122 и 123) [1-16]. По този начин Каспийско море се разделя на съответ-
ни зони (териториални води и изключителни икономически зони) с разширяването на 
суверенитета на крайбрежните държави.  

Казахстан предлага да се установи: [30]. 
1. суверенното равенство на правата и спазването на интересите на крайбреж-

ните държави при използването на природни водни ресурси и изключването на при-
вилегиите на една държава спрямо другите; 

2. сътрудничество на каспийските държави в развитието и използването на вод-
ните ресурси;  

3. отговорност за дейности, които причиняват щети на екосистемата на Каспий-
ско море; 

4. използване на морето за мирни цели; 
5. свобода на мирното корабоплаване и авиацията; 
6. опазване на околната среда и биологичното разнообразие на водния басейн [22]. 
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Туркменистан се застъпва за разделянето на Каспийско море по национални сек-
тори, по общо приета „средна  линия“ без да е посочено ясно дали е море или езеро. 
Като се има предвид, че максималната ширина на Каспийско море не надвишава 200 
морски мили, външните морски граници на изключителната икономическа зона 
преминават средната линия на противолежащите държави, т.е.  границите навлизат в 
територията на отсрещната държава. Това пречи на прилагането на договорна и 
съдебна практика на обичайното право на другите държави за брега на морето-езеро 
[15, 16]. 

Ислямска република Иран зае специална позиция по отношение на Каспийско 
море. На Иран е безразлично да се изясни дали Каспийско море или езеро, той се ин-
тересува само от съображения за безопасност и премахване на заплахите, които 
произлизат от присъствието в региона на Каспийско море на западните компании. 
Ето защо, иранските власти редовно настояват за утвърждаване на режим на секторна 
собственост в басейна, което следва от съдържанието на разпоредбите на съветско-
иранските споразумения през 1921 и 1940 години [29]. 

Азербайджан смята, че Каспийско море е най-обикновено гранично езеро. Същ-
ността на тази позиция произтича от географските характеристики дадени от азербай-
джанския академик К. Гюл още през 50-те години на ХХ век: „Каспийско море е най-
голямото езеро в света. Поради своя размер и солеността на водата и, че още  древ-
ността е получило  название „море“, така че, традиционно Каспийско се счита за 
море“. Но историческата традиция не може да служи като отправна точка за решава-
не на правни проблеми. 

Не може да служи и като критерий за определяне на правния статут на Кас-
пийско море. Международно правните актове не вземат под внимание размера на 
акваторията за класификацията дали е море или езеро. 

Основен принцип за класифициране на един водоем като „море“ или „езеро“ в 
съответствие с Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. е естеството на него-
вото свързване със Световния океан [8]. 

 
III. 11. Принципи на разделяне  
Днес има много възможности за разделяне на водната площ и всички от тях 

могат да бъдат разделени на две групи: 
 според един от тях Каспийско е море, 
 от друга –езерото. 
 

Следователно съществуват различни принципи на разделение. 
Първият принцип. Ако приемем определението, че Каспийско море – е море, и 

след това се прилага разделянето на водите ще трябва да бъде по международни 
морски конвенции като Конвенцията за териториалното море и прилежащата зона. 
Въпреки това, неговите физическо-географските особености, Каспийско море не е 
море, което обаче не означава, че не може да бъде признато за такова със съгласието 
на всички пет крайбрежни държави. Предоставянето на статут на „море“ този ва-
риант всека Каспийско държава има суверенни права за териториалните води от  
12 мили (континентален шелф).  

Втори принцип. В случай, че част на Каспийско море на езерото трябва да бъде 
на принципа на средната линия, която е строго определена от север на юг, и прави 
линии, свързани с изходна точка на брега на държавните граници на крайбрежните 
държави. В този случай юрисдикцията на дадена крайбрежна държава ще обхване 
цялата водна площ. 
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Езерото в юридически смисъл няма категории като икономически зони, конти-
нентален шелф, териториални води. Това се отнася за вътрешните води – суверенни 
територии на крайбрежните държави, за които не се прилага международният режим 
[34]. Създаване на режим правна граница за езеро е от изключителната компетент-
ност на крайбрежните държави и очертаване на границата на езерото може да се на-
прави само по взаимно съгласие на всички крайбрежни държави [35]. 

 
III. 12. Разделяне на Каспийско море: варианти 

Ако Каспийско море се разделя като обикновено езеро, тогава дъното и водата 
ще бъдат разделени на национални сектори. Никога не е имало такъв ред в Кас-
пийско море. За Русия разделянето само на дъното е по-приемливо, но не и аквато-
рията. Повечето от предложенията все още са ограничени до линии с еднакво раз-
стояние от брега. 

Има предложения от бившите съветски републики да разделят каспийските води 
на СССР между тях и да оставят на Иран това, което имал преди 1991 година. Тогава 
се разглежда „границата, наречена Ягода“ по името на съветския комисар по външни 
работи Хенрих Ягода). Тогава Иран получава около 11% от сегашната площ на Кас-
пийско на юг от тази линия. За Иран това не е достатъчно, а и въпросът за това как да 
се раздели останалото море остава нерешен. Като оставим настрана колко са справед-
ливи тези възможности, трябва да кажем, че те са неприемливи за Иран [29]. 

Иран предлага: Според това предложение всяка от петте Каспийски страни да 
получи 20% от района на Каспийско море. За да не тревожи съседите си с размисли 
върху това, какво означава точно 20%, иранската страна е определила собствения си 
дял. Той е ограничен по линията Астара – точката, наречена Мирза Кучек-хан (герой 
на Гражданската война в Персия) – река Атрек. Разделянето на останалата част от 
Каспийско море Иран оставя на преценката на бившите съветски републики [29]. 

Туркменистан развива свой собствен подход към разделянето на морето. Той се 
свежда, до определяне на координатите на средната линия по метода на равностоя-
щите точки, но по географска ширина. Ако използваме разделяне по такъв начин, за 
дадената географска ширина – 40°,20' с. ш. границата на азербайджанското крайбре-
жие ще бъде три пъти по-близо от брега на Туркменистан [15,16]. 

В сравнение с обозримото минало, морското пространство се е променило с 
10%, поради движението на бреговете, тъй като склоновете на дъното ще се раз-
личават значително. Бреговете на Каспийско море се движат по различни начини. За 
да се съобразят с този принцип на разделяне, ще е необходимо да се осигури годиш-
но преразпределение на Каспийско море, което е напълно неудобно. 

Може би има и други идеи, но те са всички се свеждат до едно нещо: как да се 
получи повече от обещаваща петрол дънна част. Безпристрастно Каспийско може да 
бъде разделено само на научна основа. Това е единственият начин всяка позиция на 
Каспийско море да остане на мястото си. Така че, би било по-удобно да се разделят 
дъното на Каспийско море между крайбрежните страни по същия начин, по който са 
разделени езерото Чад и Мъртво море, т.е. геодезически начин.  

Идентифицирането на границата между притежанията на съседни държави с 
геометричното локализиране на точки, еднакво отдалечени от техните брегове, ве-
роятно може да се счита за най-справедливото решение. Директно този метод в 
Каспийския регион е неудобен, тъй като изисква бреговата линия да не променя 
позицията си. Трябва да има фиксирана референтна линия. 
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Ако би могло прикаспийските държави да се договорят за постоянна, неизменяе-
ма отчетна линия и за правилото за равноотдалечеността от нея, това би могло да ста-
не солидна основа за регулиране на споровете при разделянето на Каспийско море и 
напълно за съответства на общоприетите норми на международното право [25]. 

След това геодезическите граници на националните части на Каспийско море ще 
споделят само дъното, ресурсите на дъното и подпочвената под него. Акваторията на 
Каспийско море, с всичките му обитатели и растения и животни, които не са свърза-
ни с дъното, ще остане обща собственост. Правилата за опазването на този безценен 
актив, правилата за управлението му, неминуемо трябва да бъдат еднакви за всички 
каспийски страни. Учените са готови да изработят тези правила, разчитайки на поз-
нанията си за природата на Каспийско море. Разбира се, ще бъде много трудно да ги 
приложим, но най-накрая стане възможно решаването на граничните въпроси по 
естествено научен път, не чрез конвенциални понятия. 

В исторически план водите на Каспийско море все още не са били делени [32]. 
Те са формално отворени за плавателните съдове от СССР и Иран до 1991 година. 

 

III.13. Прогнозни варианти 
По нататъшното развитие на събитията по преговорите за делимитация могат да 

се развиват по следните сценарии:  
1. Голяма е вероятността да се изработи особен правов статут на Каспийско 

море. Като най-приемлив са вариантите за рамково решение на проблемите или 
пакетно-комплексно решение на делимитацията. 

2. Има и определена вероятност статута на Каспия да се определи с помощта на 
Международния съд. Такъв подход е предлагал Азербайджан. Има и прецеденти в 
практиката: Международния съд раздели Северно море. За този процес ще е необхо-
димо поне 5 години време и през този период не бива да се извършва никаква дей-
ност, до произнасянето на съда. Освен това  върху акваторията Северно море се раз-
пространява Конвенцията на ООН по морско право, a Каспийско море е езеро и на 
него не се разпространява Конвенцията на ООН [28].  

3. Има основания да се предполага, че Прикаспийските държави ще си направят 
взаимни отстъпки. Аз мисля, че те биха могли да възприемат модифициран вариант, 
да не разделят морето-езеро по национални сектори, а на зони с функционална 
юрисдикция. В тези зони крайбрежната държава ще имат изключителни права. Оста-
ва една обща международна зона за тях. Има прецеденти: съществуват квоти за био-
логическите ресурси на Каспийско море, така се разпределят минералните ресурси на 
Персийския залив.  

4. Не бива да се изключва и опцията за военно решение на въпроса, Ultima radio 
regnum. Става дума не разделяне на воден басейн, а за третия по величина в света ре-
зервоар на нефт, газ и милиарди долари печалба, възможности за политическо и ико-
номическо доминиране в стратегически район на света [10]. 

Както и да се развиват събитията около делимитацията на Каспийско море стра-
ните от петорката ще трябва да се договорят. Днес доминират конюнктурни интере-
си, подклаждани от външни сили. На някой е нужен ясно определение на статута на 
Каспия, на друг правен вакуум.  

Едно е ясно за да тръгнат инвестиционните проекти, енергийните проекти, 
строителството на магистрали по Новия Велик път на коприната, са необходими яс-
но определени граници на спорния воден басейн. 

 

Предстоящо е подписване на Конвенцията през пролетта в Астана, Казахстан. 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Може да заключим и направим следните изводи, като отговорим на въпроса какво 
представлява Каспийско море?: „Модел на сътрудничество или модел на раздора“?  

Едно от важните направления на регионалната политика за Русия е районът на 
Каспия. До 90-те години на миналия век Каспийско море беше вътрешно море за 
СССР. Сътрудничеството се определяше на двустранна основа с Иран. 

Нещата се измениха радикално след разпадането на СССР. Вместо двете пре-
дишни държави, СССР и Иран се появиха 3 нови прикаспийски държави: Азер-
байджан, Казахстан и Туркменистан. Те естествено имат основания да претендират за 
съответните сектори от Каспия и преразглеждане статута на този закрит воден басейн. 

Освен това в региона се сблъскаха противоречивите един на друг или просто из-
ключващи се понякога интереси на петте прикаспийски държави както и тези на ня-
кои световни играчи: Още през 1997 година, САЩ обявиха Прикаспието за зона на 
своите национални интереси, на Китай, Обединеното кралство, ЕС, Турция, Украйна 
и Грузия, Саудитска Арабия, Узбекистан [2, 3, 4, 5]. 

Бяха необходими повече от 25 години за да се изчистят противоречията и стигне 
до подписването на конвенцията за делимитацията на Каспийско море [26]. 

 

Авторът разглежда идеята на Китайската народна република за Новия път на 
коприната, като стимулираща при разрешаване на правовия статут на морето – 
езеро и ползването на неговите богатства в бъдещето икономическо сътрудничество. 

Какви вероятно ще са основните принципи на подписаната Конвенция? 
Това става известно от изявленията на президентите на прикаспийските държави 

още на IV Каспийска среща Астрахан 28 септември 2014 г.[10]. 
 

Главни резултати в процеса на подготовката на Конвенция за правния статус на 
Каспия са: 

 основни принципи за действие на прикаспийските държави. В резултат на 
преговорите са изработени точни формулировки за разграничаване на водни-
те пространства, дъното, недрата, режима на корабоплаванета и рибарството. 

 По-голяма част от акваторията на Каспийско море остава за общо ползване 
само на договарящите се държави. Така са изключени всякакви недоразуме-
ния и напрежения в междудържавните отношения, каквито биха появили при 
различно тълкуване режима на каспийските води. 

 Закрепен е един основополагащите за осигуряване на стабилност и безопас-
ност принцип: право да пребивават в Каспийско море имат само въоръжени-
те сили на прибрежните държави. Такъв режим има исторически прецедент и 
няма да се променя. 

 Всички въпроси на региона ще се решават изключително в кръга на страните 
от „петорката“, притежаващи суверенни права по отношение на Каспийско 
море и неговите ресурси. 

 

В настоящия етап Каспийският регион би могъл да бъде модел сътрудни-
чество при достигане на договореност относно разумното използване богатствата му. 

 

От 06 февруари – до 01 март 2018 г. в Москва се проведе 50-тото заседание на Специал-
ната работна група (СРГ) по разработка на Конвенцията за правния статут на Каспийско 
море на ниво заместник министри на външните работи прикаспийските държави  

Заседанието е посветено на реализацията на решението на Съвещанието минист-
рите на външните работи на прикаспийските държави (Москва, 04-05 декември 
2017). На заседанието на СРГ е направена проверка на текстовете на проекта за Кон-
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венция относно правовия статут на Каспийско море на руски, фарси и английски ези-
ци с цел нейната окончателна готовност за подписване на предстоящата Пета кас-
пийска среща на високо ниво.  

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3103635 
 

Тази статия е завършена редакционно към Великден 2018 година. Да се надява-
ме, че при нейната презентация към 01-02 юни 2018 г. ще може да заключим, че кон-
венцията за делимитация на Каспийско море е подписана. 
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Abstract: This publication explores the possibilities for biometrics identification in the 
cyber-physical space of the Faculty of Mathematics and Informatics at Plovdiv University. 
The proposed fingerprint customization system uses algorithms to process and normalize 
images. The approach described is focused on the development of a neural network-based 
matching detection method. 

Key words: biometrics identification, fingerprint customization system, cyber-physical 
social space, IoT, neural networks. 

 
 

Въведение 
Във ФМИ на Пловдивския университет се развива интелигентно, персонализира-

но и адаптивно кибер-физическо социално пространство, което обслужва различни 
процеси, в това число обучението и управлението на образователни ресурси, обосо-
бени във виртуално образователно пространство (ВОП) [9,11,12,13]. Персонализа-
цията в пространството може да се разглежда в две направления – първо, предоставя-
не на съобразена със знанията и желанията на съответния потребител информация и 
второ, идентификация на различните потребителите. В момента идентификацията се 
осъществява стандартно, чрез използването на потребителско име и парола. Въвеж-
дането на биометрична идентификация и оторизация би подсигурило обмена на ин-
формация в системата.  

От една страна ВОП се използва както за предоставяне на образователни ресур-
си, така и за контрол на знанията на студентите. От друга страна ВОП използва IoT 
технологията и интегрира адаптивно интелигентни софтуерни компоненти със спе-
циализирани сензорни елементи. Основната задача на тези интелигентни компоненти 
(гардове) е да се осигуряват нормалното протичане на процесите в системата, от 
гледна точка на външния, физически свят. Гардовете отчитат промените в околната 
среда, като обработват информацията, получена от съществуващите сензорни устрой-
ства и я предават към други (оперативни) агенти в подходящ вид. 

Локалното осъществяване на контрола върху придобитите от студентите знания, 
както и възможността на виртуалното пространство да контактува с физическия свят, 
позволяват използването на биометрични системи за доказване на самоличност.  

Един от най-ефективните начини за биометрична идентификация са пръстовите 
отпечатъци. Те са уникални, сравнително трудни за копиране и с малка промяна във 
времето, което ги прави удобни и дълготрайни маркери за доказване на идентичност. 
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Автоматизирането на метода за идентификация чрез пръстови отпечатъци по 
време на изпит може да бъде направено чрез използването на машинно учене с нев-
ронни мрежи. 

 

Специфични характеристики на пръстовите отпечатъци 
Методите за идентификация чрез пръстови отпечатъци се базират на факта, че 

епидермисът на пръстите не е гладък. Той представлява поредица от издигнати и 
вдлъбнати участъци, наречени съответно „хребети“ (friction ridges) и „долини“ 
(furrows). При разпознаването на пръстите се търсят характерни модели, образувани 
от епидермалните хребети. Тези модели съдържат специфични за всеки човек харак-
теристики, които са най-общо два типа – глобални и локални.  

Глобалните характеристики включват няколко фигури от хребети върху епидер-
миса, които се виждат с просто око. Различават се три основни фигури – арка (arch), 
бримка (loop) и обръч (whorl) (фиг.1). 

 

При арката хребетите влизат от едната страна на пръста, издигат се в центъра, 
образувайки дъга, и излизат от другата страна на пръста. При бримката хребетите 
влизат от едната страна на пръста, образуват крива и излизат от същата страна на 
пръста. В зависимост от страната, от която влизат и излизат хребетите, бримките 
могат да се разделят на лява и дясна. При обръча хребетите образуват кръгообразна 
форма около една или няколко централни точки. 

Арката се среща при 5% от пръстовите отпечатъци, а обръчът – при 25-35%. 
Най-разпространената фигура е бримката, която присъства в 60-70% от отпечатъците. 

Основните фигури могат да се разделят на множество подкласове за повишаване 
бързодействието на търсене.  

Локалните характеристики за описа-
ние на отпечатъка, са т.нар. минютини или 
особени точки (minutiae features). Според 
American National Standards Institute (ANSI) 
те биват четири основни вида – край 
(termination), разклонение (bifurcation), 
кръстосване (trifurcation) и неспецифич-
ност (undetermined). Най-често използвани-
те обаче са само два – край и разклонение 
(фиг. 2), а останалите са комбинация от 
тях.  

Фиг. 1 

Фиг. 2 
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Анализът на пръстовите отпечатъци при търсене на съвпадение изисква открива-
нето на модела и сравняването на уникалните характеристики за дадения индивид в 
него. 

 
Идентификация на пръстов отпечатък 
Методът за идентификация на пръстови отпечатъци има два основни сценария: 

запис и търсене на съвпадение (фиг. 3).  
 И в двата сценария сен-

зорът сканира пръста (sense), 
при което се получава изобра-
жение с пръстов отпечатък. 
Изображението се обработва 
(pre-processing, classification, 
feature extraction) и се гене-
рира темплейт (template 
generation), който или се за-
писва в база данни (save 
mode) или се сравнява с вече 
записан такъв (match mode). 

Методите за обработка 
включват лимитиране на цве-
товете до сиво, сегментация,  
филтрация и др. Обработката 
спомага да се подобри качест-
вото на изображението и да се 
отделят съществените елемен-
ти, като се премахне шума. 
Причини за поява на шум 
обикновено са начинът, по 
който хората слагат пръстите 
си върху сензора за сканира-
не, както и процесите на дис-
кретизация и квантуване в 
самия сензор.  

Изображението се обра-
ботва в зависимост от алгори-
тъма за съвпадение, който ще 
се използва, след което се 
генерира темплейт.  

В базата данни не се съхраняват сурови изображения, тъй като те заемат твърде 
много памет (приблизително 250 КВ за сурово изображение срещу 500 В за обрабо-
тено), и защото търсенето на съвпадение ще отнеме много време. 

Според стандарта ANSI/NIST-ITL (American National Standards Institute/National 
Institute of Standards and Technology) съхраняваните темплейти могат да бъдат с ниска 
(250 ppi) или висока резолюция (550 ppi), до 8 бита в сивата гама или 1 бит в черно-
бял цвят и компресия, използваща Wavelet Scalar Quantization или JPEG2000, в 
зависимост от резолюцията [1]. 

Фиг. 3 
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Международният стандарт ISO/IEC 19794-2 описва обмена на данни, отнасящи 
се до специфичните характеристики на отпечатъците, между системите за сканиране, 
съхранение и съвпадение [3]. 

Алгоритмите за съвпадение се използват за сравняване на новогенерирани 
темплейти на пръстови отпечатъци с предварително съхранени в базата. Откриването 
на съвпадение е процес, изискващ време, пропорционално на големината на базата. 
Бързината на алгоритъма зависи и от това дали се търси съвпадение с един отпечатък 
(1:1) или с много отпечатъци на един и същ индивид (1:М). Някои от алгоритмите 
работят и в двата варианта. 

Съществуват няколко техники за търсене на съвпадение - сравнение на базата на 
минютините (minutiae-based matching), сравнение на базата на корелация (correlation-
based matching) и сравнение на базата на хребетите (ridge feature-based matching). 

Най-популярният алгоритъм за съвпадение е алгоритъмът на базата на минюти-
ните. За да извлече особеностите (feature extraction), алгоритъмът извършва нормали-
зация на изображението (binarization) и изтъняване на хребетите до 1 пиксел 
(skeletonization) [5]. Моделът, създаден посредством този алгоритъм, е ефективен и 
точен, което се дължи на неговата простота и на факта, че хората имат до 80 харак-
терни особености на всеки отпечатък.  

 
Биометрични софтуерни разработки чрез невронни мрежи 
Има голямо разнообразие от гледна точка на реализацията на алгоритми за раз-

познаване на отпечатъци. Реализацията се различава по начина на изпълнение на оп-
ределена фаза, по етапите, които използва и по методите за машинно обучение, които 
използва. За сегментацията на изображението, за класифициране на фигурата на от-
печатъка, за екстракцията на минютините и за търсенето на съвпадение често се из-
ползват невронни мрежи, които са мощно средство за автоматизация на процеси, ра-
ботещи с големи обеми данни.   

В биометричния софтуер NBIS (NIST Biometric Image Software) [6], който се из-
ползва във FBI и CIA, класификацията на фигури на отпечатъци се извършва от 
модула PCASYS. Модулът категоризира изображението в шест класа – arch, tented 
arch, left or right loop, scar, whorl, като използва вероятностна невронна мрежа и мно-
гослоен персептрон. Времето за отговор на заявка на NBIS е около 30 минути, защото 
в базата се пазаят повече от 70 млн десет-пръстови отпечатъка. 

В [4] са имплементирани два модула, базирани на многослойни прави мрежи. 
Първият модул класифицира отпечатъците в пет класа - arch, tented arch, left or right 
loop, whorl. Вторият модул отделя минютините и формира вектора на особеностите.  

За разпознаването на вида на минютините в [2] е използван двуслоен персептрон 
и е приложен обучаващ алгритъм с обратно разпространение на грешката. 

За подобряване на процеса на реконструкция на отпечатъци, в [7] прилагат кон-
волюционна невронна мрежа (CNN). 

  
Основни параметри на невронните мрежи 
Невронната мрежа (НМ) е опростен изчислителен модел на човешкия мозък, 

който анализира, запомня и възпроизвежда информация. НМ работи с разпределени 
многомерни данни, прави паралелни изчисления, има способност за обучение и обоб-
щение, адаптивна е към промени и е толерантна към грешки. Въпреки всички пре-
димства, НМ има склонност към преобучение и ако архитектурата й е по-сложна – тя 
е сравнително бавна. 
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В своята същност НМ представлява граф, чиито възли се наричат неврони, а 
ребрата между тях – синапси. Базовите елементи на невронната мрежа са показани на 
фиг. 4. Основни параметри на мрежата са активността на неврона a и теглото на 
синаптичната връзка w. Активността на неврона се променя по т.нар. обновяващо 
правило, а теглото на връзката – по т.нар. обучаващо правило [10]. Положителното 
тегло възбужда неврона, а отрицателното го подтиска. 

 

 

Обновяващото правило е уравнение на разделящата хиперповърхнина и пред-
ставлява сума на входните сигнали на неврона, ограничени чрез някаква функция на 
активация :  

. 

 
Функцията на активация може да бъде линейна, униполярна или биполярна пра-

гова, сигмоид, хиперболичен тангенс, радиално-базисна и др. 
Обучаващото правило променя теглата на НМ с цел получаване на правилен 

изход за определен вход. Съществуват множество обучаващи алгоритми, но всички 
те са различни разширения на правилото на Хеб, според което връзката между два 
едновременно активни неврона  и  трябва да се усилва: 

∆ 	 . 

Тук ∆  е промяната на синаптичното тегло, а  е коефицент на пропорционал-
ност, наречен „скорост на обучение“. 

НМ, използвани в алгоритмите за идентификация, могат да използват методите 
за обучение с учител и без учител.  

При класификацията (учене с учител) мярка за качество на мрежата е функцията 
на грешката. Функцията на грешката показва разликата между очакваната (идеална) 
и получената (реална) стойност на изхода на НМ.  

Ако използваме квадратично представяне на грешката Е, то  

	 , 

където  е очакваната желана стойност на изхода, а  е реално получената изходна 
стойност. 

Обучението на НМ се състои в промяната на синаптичните тегла така, че да ми-
нимизират грешката. Най-простият метод за търсене на минимум на непрекъсната и 
диференцируема функция, каквато е функцията на грешката, е методът на градиент-

Фиг. 4 
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ното спускане. Грешката на дадена връзка зависи единствено от синаптичното тегло 
на връзката, затова минимумът на градиента се определя чрез частната производна на 
Е и  и формира следното обучаващо правило: 

∆ . 

Клъстеризацията (учене без учител) разделя множеството данни на непресичащи 
се клъстери, като изчислява вътреклъстерни и междуклъстерни разстояния. За 
изчислението на тези разстояния се използват метрики за близост между вектори, 
като най-разпространените са: 

 Мярка за близост на Минковски (за вектори с реални компоненти) 

 

• Мярка за близост на Хеминг (за вектори с дискретни компоненти) 

XOR , . 

Невронните мрежи дават изключително добри резултати при класификация и 
клъстеризация. Архитектурата и хиперпараметрите на НМ влияят на бързодействие-
то, точността и възможността за откриване на решение и обуславят голямото 
разнообразие от модели. Съществени характеристики за всеки модел са: посоката на 
разпростанение на сигнала, броят слоеве, броят неврони във всеки слой, видът на 
функцията на активация, избраното обучаващо правило, скоростта на обучение и др. 

 
Модел на алгоритъма за съвпадение 

При голямото разнообразие от НМ е трудно да се определи кой точно модел ще 
даде най-добри резултати при търсене на съвпадение.  

Мрежата трябва да сравнява два темплейта – запазеният в базата 
 , , … ,  и сканираният от сензора , , … , . Всеки темплейт 
може да се представи като матрица от вектори, като всеки вектор  описва една 
особеност.  

Всяка особеност се характеризира с четири параметра: 

, , ,  

където  и  са координатите на особената точка,  е ъгълът на отклонение на приле-
жащия хребет спрямо X-ординатата и  е типът й (прекъсване или разклонение). 

Двойка минютини се счита за еднаква ако разликите в позицията и в направле-
нието са по-малки от предварително зададени стойности. За сравнение на векторите 
може да се използва Евклидова мярка за близост или обобщената мярка на Минковски. 

Броят на входните неврони в една НМ се определя от размерността на входния 
вектор. При отпечатъци с добро качество могат да се отделят около 80 особени 
точки. При отпечатъци с лошо качество, броят на тези точки спада до около 20. Спо-
ред криминалистите, когато два пръстови отпечатъка имат минимум 12 еднакви 
особени точки, те се считат за идентични [8].  

Ако приемем минимума от 20 особени точки при недобър отпечатък, то размер-
ността на входа на нашата НМ ще бъде 4 x 20 = 80. 

Изходният слой на НМ ще съдържа един неврон с бинарна кодировка. 
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Скритият слой ще реализира нелинейно делене. Броят на невроните в него ще се 
определи итеративно. 

Експериментът може да започне с двуслоен персептрон по Румелхарт, който 
предполага използването на алгоритъм с обратно разпространение на грешката, нели-
нейна функция на активация за скрития слой и прагова функция за класификация в 
изходния слой. Ако тази невронна мрежа не отговори на очакванията и не даде доста-
тъчно добри резултати, в последствие ще бъде усложнена.  
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Abstract: This publication presents a model of possible architecture of an intelligent guard 
system developed on the concept of IoT. The Guard System is part of the cyber-physical 
space of the Faculty of Mathematics and Informatics at Plovdiv University. It is built of 
intelligent agents and hardware components, providing personalization and ensuring the 
normal flow of the educational process. 

Key words: IOT, Cyber-physical social space, architecture, intelligent guards system. 
 
 

Въведение 
Във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет се 

разработва Виртуално Образователно Пространство (ВОП) [10] за подпомагане на 
електронното обучение. Като естествено продължение се явява необходимостта от 
интеграция на неговата виртуална среда с физическия свят, в който се провежда реал-
ният учебен процес. Така ВОП прераства в кибер-физическо пространство, използва-
що тенденциите в развитието на най-съвременните технологии, една от които е ин-
тернет на нещата (ИН) [7].  

Бурното развитие на мобилните технологии е последвано от ново масово навли-
зане на технологиите чрез ИН. Прогнозите за 2020 година е свързаните устройства да 
достигат 50 милиарда. Това разрастване на ИН води до появата на много нови стан-
дарти за комуникация. Устройствата, осигуряващи свързаност в кибер-физическия 
свят, са доста специфични и се разработват от различни производители, така че е 
трудно да се приеме единен стандарт за комуникация между тях. Те често са с огра-
ничени ресурси и не могат да използват пълни стандартни протоколни пакети. Освен 
това информацията не може да бъде предавана твърде често, заради пестенето на за-
ряда на батериите. През по-голямата част от времето сензорите се намират в спящ 
(sleep) режим и сработват само при настъпване на събитие. Често те са свързани чрез 
хетерогенни безжични мрежи, чийто комуникационни протоколи са твърде специ-
фични. Също така се използват различни езици за кодиране на информацията. Свърз-
ването на различни по вид сензори включва необходимостта от преодоляване на на-
бор от проблеми, възникващи в различните слоеве на комуникационния модел. Из-
ползването на общи данни или извършването на различни действия изисква взаимо-
действие между устройства, разпръснати и достъпни чрез множество безжични тех-
нологии. Поради всички тези причини липсва интегриран подход на обмяна на ин-
формацията. 
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С настоящата разработка се предлага архитектура на интелигентна система, ба-
зирана на технологията на ИН, която позволява семантична свързаност между раз-
лични крайни устройства и ВОП чрез мултиагентна среда. 

 
Архитектура на интелигентна гардова система 

Един от възможните варианти за решаване на проблема с интеграцията е изграж-
дане на система от гардове, които представляват софтуерни агенти, свързани със сен-
зорни компоненти. Гардовата система отговаря за връзката на виртуалното простран-
ство с физическия свят и подсигурява нормалната му работа, дори при извънредни 
ситуации. Системата от гардове се изгражда на базата на различни технологии – вгра-
дени системи, мрежова комуникация, мултиагентни системи и облачни технологии. 

Софтуерните агенти са свързващите компоненти в гардовата система. От една 
страна всеки агент комуникира с другите агенти от виртуалното образователно 
пространство чрез съобщения, използвайки езика Agent Communication Language 
(ACL) на FIPA [4]. От друга страна агентите обменят информация със свързаните към 
тях сензори през специализирани протоколи.  

На фиг. 1 е представена общата архитектура на гардовата система.  
 

 
 

Фиг. 1 
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Всеки гард интегрира няколко компонента:  

1. Крайна точка (1) за връзка с физическия свят, която може да включва: 
 сензор за измерване на физическа величина 
 актуатор за промяна на физическа величина 
 контролер за превръщане на физическата величина в цифров сигнал, готов за 

предаване за последваща обработка  
 комуникационен модул за обмяна на сензорната информация, използващ 

жична или безжична връзка. Предаването се осъществява в зависимост от ти-
па физическа свързаност по някой от стандартите IEEE 802.x  

 вградена база данни за автономна работа  

2. Маршрутизатор (2): 
 комуникационен модул за събиране на информацията от сензорната мрежа 
 брокер за обработка на съобщенията от и към сензорите 
 мост за осъществяване на свързаност към други събитийни шини за препре-

даване на информацията или предоставяне на сървиси за работа със сензо-
рите 

 база данни за събиране на събития 

3. Софтуерни агенти (3)  
 OSGi бъндъли за агенти 
 база знания 

 
Възможни са два варианта на реализация на архитектурата в зависимост от мес-

тоположението на контейнера със софтуерни агенти.  
Контейнерът може да бъде разположен в маршрутизатора. Това е подходящо, 

когато се реализират агенти с реактивно поведение, които директно управляват ак-
туатори. Това позволява повишаване бързодействието на реакция на системата. 

При необходимост от проактивно поведение, контейнерът може да се разположи 
на сървъра. Така агентите ще имат бърз достъп до бази знания, подпомагащи изпъл-
нението на поставените цели.  

Софтуерните агенти, които живеят в контейнера, изграждат мултиагентна систе-
ма. Софтуерните агенти по дефиниция са комуникативни, автономни, разпределени и 
мобилни. Всеки проактивен агент е интелигентен и рационален и за постигането на 
своите цели може да се кооперира с други агенти. Възможен вариант за реализация 
на мултиагентната система е платформата JADE [9]. От версия 3.7., освен стандарт-
ната дистрибуция, JADE се разпространява и като OSGi (Open Services Gateway 
Initiative) бъндъл [8]. JADE-OSGi бъндълът прави възможно да се стартира JADE-
контейнер вътре в средата на OSGi. Това позволява създаването на множество агенти 
в този контейнер. Кодът на отделните агенти може да бъде пакетиран в отделни бън-
дъли. Това дава възможност за лесна актуализация и замяна на самите агенти. Така се 
дава достъп до всички характерни възможности на OSGi технологията, като регист-
рация и използване на различни микросървиси. 

За работа с различните сензори в агентна среда е необходимо достигане на  висо-
ко ниво на абстракция, което се предоставя от динамичната модулна система OSGi. 
Тя е изградена от слоеве, което я прави удобна за работа и тестване. Могат да се 
ползват готови бъндъли в различни комбинации. Модулният слой позволява бъндъ-
лите да се инсталират и обновяват отдалечено, чрез система за менажиране. Тяхната 
замяна не влияе на работата на системата. Отделните компоненти комуникират по-
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между си локално или мрежово чрез сървиси. На фигура 2 е представен слоестият 
модел на OSGi. 

 

 
Фиг. 2 

 
Бъндълите се разполагат в контейнер. Понастоящем има четири реализации с 

отворен код на контейнери: Apache Felix, Eclipse Concierge, Eclipse Equinox и 
Knopflerfish. 

За нашия експеримент може да бъде използван Eclipse Concierge [1]. Concierge е 
компактна реализация на OSGi Core Specifications R5 и е оптимизиран за мобилни и 
вградени устройства. Concierge доставя OSGi за устройства с ограничени ресурси, 
като например Raspberry Pi и Beaglebone black. Също предлага и поддръжка за 
Android върху Dalvik VM. 

За осъществяване на интеграция на крайните устройства е необходим хардуерен 
посредник и мидълуеър софтуер. Възможно е хардуерният посредник да е специали-
зиран маршрутизатор, изграден върху мини линукс система, в която мидълуеър соф-
туерът представлява логика за управление на сензорите. Тази логика предоставя ло-
кална автономност на свързаните крайни устройства, като позволява нормалната им 
работа при липса на интернет свързаност. Хардуерният посредник разделя PAN от 
WAN. Мидълуеър софтуерът изгражда логически междинен слой в структурата на 
интернет на нещата, който може да се разглежда като мъгла [5] с неопределена висо-
чина. Така се образуват зони на частична свързаност, работещи самостоятелно. Таки-
ва автономни зони могат да бъдат от различна величина, например: терморегулатор, 
поддържащ зададена температура; лаборатория, в която се контролира микроклима-
та; сграда, в която се провеждат учебни занятия  и др. Недопустимо е умните уреди 
да престанат да работят при липса на връзка с Интернет. Разделянето на различни ни-
ва на свързаност е важно и при нарастване на броя на крайните устройства, за да мо-
же да се разпредели равномерно натовареността им. 
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Физическата връзка между устройствата в системата може да се реализира без-
жично по някой от стандартите: Bluetooth, WiFi, ZigBee, Z-Wawe, EnOcean, LoRa и 
т.н.  

Комуникацията между крайните устройства и маршрутизатора се осъществява 
върху „publish-subscribe messaging” комуникационни протоколи. Този тип протоколи 
позволяват да се предава информация от сензора само в момент на настъпване на съ-
битие. По този начин не е необходимо да се поддържа постоянна връзка с останалите 
устройства или приложения, които използват данните от сензора. Така крайното уст-
ройство може да работи в енергоспестяващ режим.  

В днешно време за изграждане на ИН системи се използват няколко протокола - 
6LoWPAN, Constrained Application Protocol (CoAP) и Message Queuing Telemetry 
Transport (MQTT).  

6LoWPAN е протокол, базиран на стандарта IEEE 802.15 и се използва за из-
граждане на мрежи, които работят с ниска скорост на предаване на данни. 

Constrained Application Protocol (CoAP) реализира REST сървис, като използва 
UDP и DTLS протоколи за M2M комуникация. 

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) [6] е протокол, базиран на publish-
subscribe messaging. Предимство на протокола е компактният отворен код, правещ го 
приложим във вградени системи. Той работи в приложния слой над TCP/IP и поддър-
жа TLS криптирана връзка, което гарантира надеждно пренасяне на информацията.  

Много популярни  приложения използват MQTT: 
 Facebook използва някои от аспектите на протокола за онлайн чат. 
 EVRYTHNG IoT платформата използва MQTT като M2M протокол за кому-

никация между милиони свързани продукти. 
 Amazon Web Services анонсира Amazon IoT, базиран на MQTT през 2015 
 Microsoft Azure IoT Hub ползва MQTT като основен протокол при съобщения 

за телеметрия. 
 XIM разработват MQTT Buddy – мобилен клиент за Android и iOS за управ-

ление на IoT устройства. 
 Pimatic home automation framework за Raspberry Pi, базиран на Node.js пред-

лага плъгин с пълна поддръжка за MQTT протокола. 
 Компонентната среда на Bitreactive, Reactive Blocks, също поддръжат MQTT 

протокола. 
 Node-RED –визуален инструмент за свързване на IOT устройства, съдържащ 

се в дистрибуцията RASPBIAN на Raspberry Pi включва блокове за връзка с 
MQTT брокери. 

 

За да се осъществи publish-subscribe комуникация се използва брокер на съобще-
нията. Той се грижи за доставянето на съобщения до всички клиенти (абонати).  

Реализирани са множество MQTT брокери: Moquette, Mosquitto, Xively, 
RabbitMQ, Apache ActiveMQ, HiveMQ, Mosca, JoramMQ и други.  

За целта на нашия експеримент е избран Eclipse Mosquitto [2], работещ върху 
Rasspbery Pi. Eclipse Mosquitto заема малко памет и е подходящ за устройства с раз-
лични  възможности – от едноплаткови компютри до мощни сървъри. Изпълнимите 
му файлове са от порядъка на 120 kB и при 1000 свързани клиента използва около 
3MB RAM.  

Клиентите могат да бъдат реализирани на различни програмни езици, като C++, 
C, Java, Javascript, Phyton и други. MQTT предоставя възможност всички клиенти да 
работят заедно, независимо от езика, на който са написани. 
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За да се създаде клиент, могат да се използват различни библиотеки, като напри-
мер: M2Mqtt, MQTTnet, Eclipse Paho и др. 

Eclipse Paho Java [3] е клиентска библиотека за MQTT, написана на Java, за раз-
работване на приложения, работещи върху JVM или други, съвместими с Java плат-
форми, като Android. Библиотеката е подходяща за нашия проект, тъй като той изця-
ло е базиран на Java. 

Предложената архитектура позволява да се осъществят експериментални модели 
на софтуерни агенти, които да формират система от гардове. Предоставяйки връзка с 
физическия свят, гардовете ще следят за нормалното протичане на процеса на обу-
чение.  
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Abstract: The present paper introduces some of the results of the project InnoPlatform, 
aimed at facilitating innovation and supporting the commercialisation of innovation in 
SMEs in Balkan-Mediterranean area with a focus on growth and internationalization. For 
achieving this purpose a network of Centres of Excellence in Innovation will be established 
as the knowledge and expertise holders providing advice and guidance to SMEs, 
consultants and public actors across the region. In addition, a series of practical innovation 
tools, services, and guidelines to support the innovation capacity of SMEs in the region, 
will be designed and developed. 

Key words: SME, innovation capacity, Center of Excellence. 
 

 
Introduction 
The project „Innovations Platform and Tools for increasing the innovation capacity of 

SMEs in the Balkan Mediterranean Area” (Innoplatform) aims at improving the 
competitiveness of the region by advancing existing knowledge on business model 
innovations and developing a set of tools (InnoTools) and services (InnoScorecard and 
InnoRegion) for improving SMEs opportunities, capacities, and knowledge in introducing 
product and process innovations. It is a 2-year Interreg Balkan-MED project funded by the 
European Regional Development Fund and co-funded by the participating countries. The 
main project objective is to facilitate innovation and support the commercialisation of 
innovation in SMEs with a focus on growth and internationalization. 

 

The methodology has been developed in accordance with the specific project 
objectives that are: 

 SO1: to assess the current national and regional environment and its challenges 
when it comes to innovation, growth and internationalization of businesses; 

 SO2: to advance existing knowledge and develop common understanding on 
business model innovation with a focus on internationalization; 

 SO3: to develop expertise, tools and guidelines for strengthening SMEs capacities 
to introduce product and process innovations; 

 SO4: to establish a supporting network of Centres of Excellence in Innovations, to 
foster transnational cooperation and provide external expertise and support to 
SMEs in introducing innovations; and 

                                                            
1 This paper is developed under project InnoPlatform, BMP1/1.2/2370/2017, Balkan-Mediterranean, 
Interreg programme. 
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 SO5: to raise awareness on the importance of innovations for the survival, growth 
and internationalization of SMEs.  

 

According to the SME’s Performance Review (EC DG E&I), the Balkan-
Mediterranean region lags behind the EU average when it comes to innovations in SMEs. 
At the same time according to the Global Competitiveness Index, the region as a 
combination of efficiency-driven (Macedonia, Albania, Bulgaria) and innovation-led 
economies (Greece and Cyprus) lags behind the averages in both groups. The Balkan-
Mediterranean is also regionally uneven and may benefit from a stronger transnational 
cooperation. The focus is placed on business sophistication and capacity for innovations. 
InnoPlatform aims to address these challenges by facilitating the innovation and supporting 
the commercialisation of innovation in SMEs with a focus on growth and internationalization. 
The topic is addressed under Balkan-MED PA1. Entrepreneurship and Innovation, SO2: 
Innovative territories and Investment priority 3D – supporting the capacity of SMEs to 
grow in regional, national, and international markets, and to engage in innovation processes. 

 
Methodology for the establishment of Centre of Excellence  
A common concept used in the information technology space characterized as „Centre 

of Excellence“ (CoEs) is that it provides structure, centralized knowledge and specialized 
resources in a narrow area of expertise or specialty. The CoE aims at promoting the 
concentration of knowledge in priority technological areas and horizontal linking along the 
entire chain of knowledge development, which is realized based on strategic partnerships 
between the public sector, private sector and academia.  It, at a most basic level, consists of 
a team of people that promote collaboration and use the best practices around a specific 
focus area to drive business results. The Innoplatform CoE will address the following 5 issues:   

 Support:  For their area of focus (PPP usage in BB deployment), CoE’s should offer 
support to the business lines. This may be through services needed or providing 
subject matter experts.  

 Guidance:  CoE will provide methodologies, tools and knowledge repositories.   
 Shared Learning:  Training, formalized roles and knowledge exchange within the 

network of CoEs are all ways to encourage shared learning.  
 Measurements:  CoEs should be able to demonstrate that they are delivering the 

valued results that justified their creation using output metrics.  
 Governance: Allocating limited resources (money, people, etc.) across all their 

possible uses is an important function of CoEs. They should ensure that 
organizations invest in the most valuable projects and create economies of scale 
for their service offering. 

 
Foundations of an Effective Innovation Centre of Excellence 
All the 6 CoEs planned to be created as part of the InnoPlatform project, will be 

created as independent units, organizations or associations whose work is related to the 
servicing of a broader sphere of activities, usually regional or national and will function 
with the purpose to foster transnational cooperation, and provide external expertise and 
support to SMEs in introducing innovations. They must be able to perform the following 
key functions: 

 Activate cooperation between business units and research organizations to ensure 
consistency and integration of the strategy into the activities of the relevant 
initiative (innovation); 

 Provide an appropriate framework for managing each innovation initiative; 
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 Try to set up a clearing house for processes, methodologies, models, tools and 
technologies; 

 Ensure a clear distinction between business strategy and project-based initiatives; 
 Serve as an organizational focus for a particular business strategy; 
 Provision of training and counselling; 
 Success Development and Monitoring – Performance Measurement Criteria and 

Assessment Systems; 
 Central repository for research and realization materials. 
 

At the beginning of the lifecycle, when maturity is lower, it is best for Innoplatform 
CoE to start with a basic managing body and a cross-functional team that supports a 
number of business areas. With this CoE option: 

 It has the minimum organizational structure capable of providing customers and 
delivering management objects; 

 It has the necessary resources and tools to create the necessary relationships for the 
Centre to work successfully; 

 It creates and maintains policies and standards; 
 It creates and maintains a globally shared asset repository; 
 It provides expert services to certain clients for business decision-making and 

project management (BPM); 
 It creates and maintains a primary prototyping laboratory. 
 

At the advanced stage of development, a CoE will need to work in a decentralized 
(advanced) model. Each business line has its own individual CoE branch, subordinate to the 
CoE Centralized Management. The general structure to which the partners adhere is as 
follows: 

1. Appointment of a CoE steering team to include in its composition - 
-  Head of CoE; 
-  Financial Leader or Specialist in charge of the CoE's financial activity, as this 

activity can initially be undertaken by the Lead Partner of the project; 
-  Executive Team Leader or Technical Manager (s); 
2. Ensuring the administrative area, differentiated for the activities of the centre; 
3. Provision of the necessary technical and software tools for the information structure, 

training and information resources, demonstration centre, conditions for conference 
connections, etc. 

4. In the CoE, the following major teams of specialists should be set up: 
-  A team to investigate prospective customers; 
-  A CoE Team and the necessary experts on relevant projects to organize and conduct 

meetings with and between them; 
-  A technical team to deal with the technical aspects of certain projects; 
-  Organizational Coordinator; 
-  Technical contractor(s) – Responsible for providing technical support to the centre - 

hardware, software, administrative support, etc. 
5. Development of the necessary rules, standards, criteria necessary for the successful 

work of the CoE. 
Roles and responsibilities vary depending on the current structure and budget of 

InnoPlatform CоE, but the resources usually fall into one of the following four categories: 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

80 

- CoE Leaders, CoE Core Team, Expanded CoE team and teams responsible for each 
relevant project. 

- If a large project cannot be funded, then the CoE can create a small core team that 
will begin to develop along with the investment from sponsorship or from the SME’s 
subject to innovation and the CoE's value-added InnoPlatform value. 

- The management of a fully deployed CoE on InnoPlatform will consist of CoE 
Manager, Financial Manager, Technical Manager, Enterprise Manager, and Project Leadership 
Team. 

- The management team provides executive assistance and management of the project 
teams. Since both (financial and technical managers) are represented in leadership, engineers 
and business work as partners in project assurance. 

- The core CoE team consists of the CoE Administrative Manager, Financial Manager, 
Technical Manager, Business and Entrepreneurship Leader, and Executive Team Leaders. 
This management team is responsible for the implementation and input from the project 
teams. They are tasked with standardizing delivery processes and delivering value-added 
services to the CоE. They have to take care of ownership and improve best practices and 
methodologies, enable project team members to participate in certain ventures, find and 
deliver projects, ensure their funding, participate in their management, control, lead to a 
successful end, etc. 

- Extensive CoE – includes many experts, depending on the size and maturity of the 
CoE. The expanded team depends on the field of applications and the need for knowledge 
in the different areas. It is formed dynamically to support the CoE projects. These experts 
provide feedback to the main team on how they can improve their work. 

- Implementation teams for each project – they work under the guidance of 
Innoplatform CoE and manage the project on the ground. They are responsible for the day-
to-day achievements, scope, and results of the projects in accordance with the best practices 
and methodology defined by the CоE. The project team (s) consists of Project Manager, 
System Architect (s), Business Architect (s), Small and Medium Enterprises (SME) or 
startups and QA participants. Some of these participants may be appointed by the partner or 
a resource provider (technology, know-how, research, information, etc.). 

 

Innoplatform's philosophy is that attracting and collaborating with SMEs and startups 
gives the best results. This collaborative philosophy of the CoE teams and staff of the SME 
provides the best effect. The SME or startup staff should be trained with the purpose to be 
able to develop and implement innovations independently of the CоE. In a typical scenario 
a SME or a startup asks the CоE for their expertise and support in analyzing company’s 
business processes, products and services and providing know-how and expertise with the 
purpose to improve the company’s business processes and innovation capacity (possibly 
related to a specific project or to the company’s work in general). These activities will be 
provided by CoE with the top-notch technical expertise and support, as well as a link to 
services / resources and training from Innoplatform CoE. This includes: 

- Access to Innoplatform expert design resources – a live connection with 
Innoplatform CoE experts who respond to technical design issues and ensure successful 
project design. 

- Direct access to Innoplatform CoE’s management team, a team of experts in 
problem-solving and innovation managers working in different fields that are deployed to 
support projects. 

- Access to specific information, documentation and artifacts of the Innoplatform CoE 
implementation methodology, design of best practices, project management and testing. 
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- Extended technical information and support, including technical notes and notes for 
developers that are not directly accessible to customers. 

 
A CoE is a unit, which reflects the whole company since it collaborates with all 

departments with the purpose to foster thinking for innovation and the established business 
processes to be successful and sustainable. Innovation is a very common word nowadays, 
but many organizations may fail in implementing innovations, although they claim their 
commitment to be innovative. The CoE creation should comprise the following major steps: 

1. The CoE managing board (MB or steering committee) creation; 
2. Defining the CoE mission and vision; 
3. Develop Strategies for Innovation; 
4. Creating an Innovation Culture; 
5. Develop the Innovation Process. 
 

This model could be summarized with the following analytical framework, 
representing the above relationships (Figure 1). 

 

 
 

Figure 1. The Centre of Excellence Operational Framework 
 

In order to function properly CoEs need the following important roles to deal with 
their activities: 

 Domain Experts. Depending on whether the range of domains the CoE is focused 
on, subject matter experts in each topic are needed: manufacturing, IT, design, 
engineering, operations, supply chain, business analysis, etc. 

 Process Experts. This group consists of experts in methodology, process improvement, 
business processes, etc.  

 Internal Consultants. These experts work in areas like innovation and idea 
management, idea creators, creative Problem Solving, organizational creativity, 
etc.  

 Infrastructure and Facilitation Experts. This group consists of experts in IT / 
engineering, training, etc. 

 Other Experts. These experts work in other functional areas like finance, human 
resources, marketing and sales, etc. 

 

The strategic objectives of the Innovation Centre of Excellence are focused in the 
following directions: 

 Scientific excellence: to solve scientific challenges in various fields such as nano-
technologies, robotics, ICT, green industries, maritime industries, etc.; 
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 Technological innovation: to deliver technological solutions; stimulate 
entrepreneurship, growth and employment at regional level; 

 Social goals: to provide the enabling technologies for environmentally sustainable 
production methods. 

 

The key to these performance goals and operational functions are people, knowledge, 
processes and collaboration (Figure 2). 

 
Figure 2. The CoE Major Key Success Factors 

 
Benefits of the Innovation Centre of Excellence Approach 

The affirmation of the Innovative Centre of Excellence among the business community 
will derive from the implementation of the following economic and social effects: 

 Increasing the revenue of potential beneficiaries through: supporting the 
implementation of new products / services; helping to manage the new product and 
service investment risk/reward ratio; 

 Reducing the cost for potential beneficiaries through: providing specialized 
research services, requiring special scientific expertise, in developing a new 
product/service; more accurate estimation of project-based work; reduced product 
development lifecycle time and cost; reduction of organizational rework and/or 
duplication of effort. 

 Reducing the risk for potential beneficiaries in the process of developing new 
products/services through: opportunity to share risk in research; exploitation of 
consistent and proven methodology. 

 Increasing the speed of commercialisation of new products / services through: 
providing information about specialized resources that have an enhanced focus on 
growth; decreased time to problem resolution; assistance in managing risk-taking; 
providing dedicated research and prototyping activity. 

 Improved communications and change management through: providing centralized 
coordination and communication across business units; supporting the creation of 
scientific-technical alliances and consortia; helping to overcome organizational 
and financial barriers to innovation; providing  processes, models or approaches 
available for moving ideas into execution; increasing the awareness of growth 
focus and the desire for new ideas; focusing on customer needs and problems; 
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helping to reduce the impact of informational, staff and psychological barriers to 
innovation; offering specialized training for all good practices, standards and 
processes. 

 Support for training of the workforce to achieve a functioning, competitive, 
innovation-oriented economic model through: providing training in creative 
problem- solving; providing training in idea management; providing training on 
innovation management concepts. 

 Developing innovative culture among young people through: stimulating the 
entrepreneurial spirit and promoting the importance of innovation among students, 
young professionals and start-up entrepreneurs; raising awareness of good 
European innovation practices; support for young entrepreneurs, emerging and 
existing high-tech SMEs through business consultations. 

 
InnoTools is a set of tools designed to help developing new ideas for business and 

innovation for SMEs. 
 

Identifying and certainly explaining your business ideas is often the most challenging 
part of communicating your start-up ideas.  The business idea can be successful if a good 
business model is created for it. The business model needs to give a clear answer on 
questions like:  

How will you make money?  
How does this compare to your cost base?  
Which partners and processes are driving your operations model?  
What is your pricing model?  
How can your business model evolve/mature over time?  
 

Questions that often lead to complex answers formatted in lengthy text documents that 
nobody tends to read. 

 

One of the good tools, very helpful to visualize different business model ideas, is the 
Business Model Canvas (by Alex Osterwalder).  

The Business Model Canvas is the most widely used business model design tool across 
the globe. This tool has developed as a powerful method to capture all elements of a 
business model: propositions, partners, activities, resources, customer relationships, 
channels, customer segments, costs and revenue streams. The Business Model Canvas is 
used in workshop settings, to visualize company business models, to analyze broken 
industry models and for more creative business model drawings. 

 

At the heart of this tools for model creating lies the idea that the business model 
innovation should be a shared understanding of what a business model actually is. We need 
a business model concept that everybody understands: one that facilitates description and 
discussion. We need to start from the same point and talk about the same thing. The 
challenge is that the concept must be simple, relevant, and intuitively understandable, 
whereas not oversimplifying the complexities of how enterprises function. 

In the InnoTools we offer a concept that allows you to describe and think through the 
business model of your organization, your competitors or any other. This concept can 
become a shared language that allows you to easily describe and manipulate business 
models to create new strategic alternatives. Without such a shared language it is difficult to 
systematically challenge assumptions about one's business model and innovate 
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successfully. We will use these business model tools, where one business idea can be 
described through nine basic building blocks that show the logic of how a company intends 
to make money.  

 
Business Model Canvas – organizational strategy and deployment tool 
 
The nine blocks cover the four main areas of a business: customers, offer, infrastructure 

and financial viability.  

 1. Key partners 
For both the start-up and existing organizations it may be important to create alliances 

with partners. For instance, when fighting the competition and combining knowledge and 
specialization. 

Essential information will be acquired by knowing in advance which partners may 
constitute a valuable relationship. 

 2. Key activities 
By having a good knowledge of the core activities of a company, a good understanding of 

the value proposition of the organization will be obtained. It is not only about production, 
but also about a problem-solving approach, networking and the quality of the product 
and/or service. When the organization knows what the added value for the customer is, a 
better relationship may develop with existing customers, which may, therefore, be helpful 
in the canvassing of new customers, thus making it easier to keep the competition at bay. 

 3. Key resources 
Resources are means that a company needs in order to perform. They can be categorized as 

physical, intellectual, financial or human resources. Physical resources may include assets 
such as business equipment. Intellectual resources include, among other things, knowledge, 
brands and patents. The financial resources are related to the funds flow and the sources of 
income and human resources comprise the staffing aspect. 

 4. Value propositions 
The value proposition is about the core of a company’s right to exist, it meets the 

customer’s needs. 
How does an organization distinguish itself from the competition? This distinction 

focuses on quantity such as price, service, speed and delivery conditions on the one hand, 
and on the other hand it also focuses on quality including design, brand status and customer 
experience and satisfaction. 

 5. Customer relationships 
It is essential to interact with customers. The broader the customer base, the more 

important it is to divide your customers into different target groups. Each customer group 
has specific needs. By anticipating the customer needs, the organization invests in different 
customers. A good service will provide for good and reliable customer relationships that 
will be ensured in the future. 
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 6. Channels 
An organization deals with communications, distribution and sales channels. It is not 

just about customer contact and the way in which an organization communicates with their 
customers. The purchase location and the delivery of the product and/or services provided 
are crucial elements in this. Channels to customers have five different stages: awareness of 
the product, purchase, delivery, evaluation & post-purchase satisfaction. In order to make 
good use of the channels and to reach as many customers as possible, it is advisable to 
combine off-line (shops) and online (web shops) channels. 

7. Customer segments 
As organizations often provide services to more than one customer group, it is sensible 

to divide them into customer segments. By identifying the specific needs and requirements 
of each group and which value they attach to this, products and services can be better 
geared towards these needs and requirements. This will lead to greater customer satisfaction, 
which in turn will contribute to a good value proposition. 

8. Cost structure 
By gaining an insight into cost structure, an organization will know what the minimum 

turnover must be to make a profit. The cost structure considers economies of scale, constant 
and variable costs and profit advantages. When it is obvious that more investments must be 
made than the organization is generating in revenue, the costs will have to be adjusted. 
Often an organization will opt for deleting a number of key resources. 

9. Revenue streams 
In addition to the cost structure, the revenue streams will provide a clear insight into 

the revenue model of an organization. For example, how many customers does an 
organization need on an annual basis to generate a profit? How much revenue does it need 
to break even? The revenue streams are cost drivers. In addition to the revenue from the 
sale of goods, subscription fees, lease income, licensing, sponsoring and advertising may 
also be an option. 

 

The power of brainstorming sessions 
All members of the management team can make excellent contributions to the business 

model canvas. By fleshing out the business model canvas on a large sheet of paper, the 
members can enjoy brainstorming sessions with each other, think about the categories and 
voice their opinions. This will create a good and objective image of the organization and 
any new ideas can be discussed immediately and possibly be developed concretely. 

The nine business model Building Blocks form the basis for a handy tool, which we 
call the Business Model Canvas. This model is the basis for the InnoModel tool, designed 
and developed under the project. 

 

  
 
 
 

 
 

Figure 3. Business Canvas Idea 
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The business model design process that we propose has five phases: Mobilize, 
Understand, Design, Implement and Manage. As previously mentioned, the progression 
through these phases is rarely linear. In particular, the Understanding and Design phases 
tend to proceed in parallel. Business model prototyping can start early in the Understanding 
phase, in the form of sketching preliminary business model ideas. Similarly, prototyping 
during the design phase may lead to new ideas requiring additional research and a revisiting 
of the Understand phase. 

Finally, the last phase, Manage, is about continuously managing your business 
model(s). In today's climate, it is best to assume that most business models, even successful 
ones, will have a short lifespan. Considering the substantial investment an enterprise makes 
in producing a business model, it makes sense to extend its life through continuous 
management and evolution until it needs complete rethinking. Management of the model's 
evolution will determine which components are still relevant and which are obsolete. 

For each process phase we outline the objective, the focus, and which content in 
Business Model Generation supports that phase. Then we outline the five phases in more 
detail, and explain how the circumstances and focus can change when you are working with 
an existing business model in an established organization. 

 
The business model resembles a blueprint for a strategy to be implemented through 

organizational structures, processes and systems. 
 
Conclusion 

The paper presented some of the results of the project InnoPlatform, aimed at 
facilitating innovation capacity and commercialisation of innovation in SMEs in Balkan-
Mediterranean area. For achieving this purpose the idea of establishing Centres of 
Excellence in Innovation network is presented, aiming at providing advice and guidance to 
SMEs, consultants and public actors across the region. In addition, a series of practical 
innovation tools (InnoTools), services, and guidelines to support the innovation capacity of 
SMEs in the region, will be designed and developed. 
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ФЕНОМЕН СОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
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Канд. эконом. наук, доц. кафедры экономической теории и экономики 

предпринимательства Санкт-Петербургского  университета „Технологий 
управления и экономики“ 

 
 

Аннотация: Сложившийся в нашем сознании наукоцентризм, как результат пре-
имущественного применения привычных научных методов, методик и инструментов 
в познании истины, когда „научная” форма познания – экспериментальная – неиз-
менно приводит к материализму и рационализму, и предопределил монополию науки 
на истинное знание, отделив от нее непреодолимой стеной иные подходы к пости-
жению истины, иные мировоззрения, мироощущения, с определенных – предвзятых 
„научных“ позиций, тем самым втискивая наше сознание в прокрустово ложе 
господствующего материализма. Примеров тому немало. В своем выступлении на 
конференции, в качестве иллюстрации  выдвигаемой концепции, будут приведены 
некоторые  из них. 

Ключевые слова: сознание, разум, желание, воля, материализм, мировоззрение,  
самосовершенствование. 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 В сообщении на тему: „Феномен сознания в контексте современной социальной 

политики” я хочу поделиться с вами своими размышлениями и наработками по сле-
дующим направлениям: это, прежде всего, соотношение традиционного и нетради-
ционного подходов в познании истины; это и необходимость инновационного подхо-
да к изучению сознания человека, общества, его природы и предназначения, а в 
заключение – о реформировании системы образования в нашей стране и некоторых 
итогах деятельности центра развития тысячелетия (ЦРТ) ООН в первом 15-ти летии 
ХХ1 века, – результат проявления нашего сознания. 

Не секрет, что в этом непрерывно меняющемся мире, полное знание о котором 
недоступно человеку, наши решения, действия лишь частично рациональны, вслед-
ствие ограниченного знания и о себе, и об окружающем нас мире. Преодоление соб-
ственного невежества, ограниченности каждым из нас в результате приобретения но-
вого знания, т.е. расширения, таким образом, нашего сознания – единственно верный 
путь нашего эволюционного развития, главной целью которого является непрерыв-
ное и не имеющее предела – самосовершенствование. Вместе с тем, как выяснилось, 
условия существования человечества в начавшемся третьем тысячелетии, т.е. пере-
ход к информационному обществу и развитие технико-технологического потенциала, 
на основе достижений современной науки – не гарантирует нам „безоблачного“ 
существования и, более того,  выживания в условиях начавшегося еще в ХХ веке 
нравственно-экологического кризиса, между прочим, результата деятельности (про-
явления) нашего сознания.  
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Естественно, возникает вопрос: „А в чем, собственно, дело, почему так? Попро-
буем это выяснить. 

Сформировавшееся к настоящему времени научное мировоззрение о производ-
ности сознания от материи и безусловного ее приоритета в эволюционном процессе 
предопределило сложившийся в нашем сознании наукоцентризм, исключительное 
преимущество экспериментальных, методов в познании истины, что непременно при-
водило к исключительному торжеству материализма и монополии науки на истинное 
знание, отделив от нее непреодолимой стеной иные подходы к познанию истины, 
иные мировоззрения, мироощущения, с предвзятых „научных“ позиций. 

Эти ограничительные меры не прошли бесследно для нашего эволюционного 
развития. 

В качестве примера сошлюсь на результаты одного эксперимента из области 
теоретической физики вначале ХХ века, получившего название парадокса 
Эйнштейна – Подольского – Розена, объяснить природу которого физическая наука 
того времени не смогла в силу своей технико-технологической, материалистической 
ограниченности, что на несколько десятков лет приостановило дальнейшее продви-
жение физической науки, совершенствование Сознания в этой сфере.  

Эксперимент заключался в следующем. „…ученые в сильном магнитном поле 
расщепили частицу атома, обнаружилось, что разлетающиеся осколки мгновенно 
имеют информацию друг о друге. Между осколками распавшейся частицы сохраня-
ется связь, вроде переносной рации, так что каждый в любой момент знает, где нахо-
дится другой и что с ним  происходит.“ [1.С.88] Какого либо адекватного объяснения 
этого факта среди научной общественности тогда не существовало. Эксперименталь-
ная наука не в состоянии была объяснить природу этого феномена со своей „строго 
научной“ материалистической позиции, тогда как в одном из самых древних дошед-
ших до нас литературных памятников конца 2-го начала 1-го тысячелетия до н.э. – в 
„Ведах“ в теологических трактатах уже были даны знания, раскрывающие природу 
этого явления. 

Укоренившееся в нашем сознании материалистическое мировоззрение и предоп-
ределило пренебрежительное к ним отношение, препятствующее приобретению 
нового, недоступного материалистическому мировоззрению знания, расширению 
общественного Сознания. В то же время, необходимо отметить, что А. Эйнштейн 
предполагал существование неизвестных и недосягаемых тогда экспериментаторам 
взаимодействий частиц, о которых уже было известно в „Ведах“. 

Лишь через несколько десятков лет – в ХХ веке американский физик Белл в 
своей теореме с математической точностью доказал наличие этих взаимодействий, 
что было неоднократно проверено и подтверждено другими исследователями, но 
показано в „Ведах“ более 3-х тысяч лет назад. 

Аналогичные иллюстрации, характеризующие состояние нашего застойного, 
зацикленного на материалистической концепции сознания можно приводить беско-
нечно из различных сфер человеческой деятельности и с тем же успехом.  

Так – в процессе общественного воспроизводства материалистическая, технико-
технологическая предопределенность сознания современного общества, – одухотво-
ренное его (общества) желание – зациклено, главным образом и в решающей сте-
пени, лишь на удовлетворение материальных потребностей низшего „я“ человека, то 
есть его животных желаний и земных страстей. Будто лишь этим и жив человек и не 
существует в нем ни духовного устремления, свободной воли и божественной любви. 
Этакий био –робот, человекоподобное существо, полу-человек. Возможно ли такое 
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вообще? Не сон ли разума человеческого породил это чудовище и с упорством воис-
тину достойным лучшего применения вскармливает его на свою погибель не жалея 
ни средств, ни поколений.  

Не пытаясь даже заглянуть в основы основ, потаенные уголки механизма рацио-
нального выбора человека, его сознания мы топчемся на одном месте (удовлетворе-
нии материальных потребностей низшего „я“), лишая себя возможности проникнуть 
в тайну эволюционно-инволюционной природы нашего сознания, его предназначе-
ния во внешнем (материальном) мире. „Ведь именно сознание – Индивидуальность – 
творит все планы жизни  и проходит через них, хотя это сознание и кажется так 
прочно закрепленным в созданной им же самим материи, в которой оно может дейст-
вовать только посредством пяти чувств“.[2.С.313]  

Как следствие, разрабатываемые „вслепую“ мероприятия социально-экономи-
ческого развития не в состоянии обеспечить уверенное движение общества в направ-
лении фундаментальной цели жизнедеятельности человека, общества. 

Предрассудки, пренебрежение, игнорирование жизненно важных для человека, 
общества ценностей: духовно-нравственного его потенциала и окружающей нас при-
роды неминуемо приведет нас к социальной и экологической катастрофе. Мы стре-
мительно летим к этому, с упованием и умилением поглядывая на так пришедшиеся 
нам впору „сапоги-скороходы“ научно-технического прогресса, не осознавая всей 
ужасающей дикости своего положения – современного состояния нашего сознания – 
„ясельного ребенка“, играющего со спичками в пороховом погребе. 

В экономической (и не только в экономической) литературе, вопреки имеющим 
место фактам, можно встретить утверждение о том, что оптимальный выбор инди-
видуума, общества в конечном счете приводит к росту общественного богатства и 
благосостояния граждан. При этом рост общественного богатства и благосостояния 
граждан, укрепление их экономического потенциала, без тени сомнений,  рассматри-
вается в качестве искомой конечной цели общественного воспроизводства и как ре-
зультат достаточно успешного применения (использования) „человеческого капи-
тала“. 

Завороженные иллюзорным блеском материальности мы не в состоянии поднять 
наши глаза к горизонту, за которым нас давно уже поджидают новые знания, новые 
открытия расширяющие наш кругозор, наше Сознание, и в этом мы можем еще раз 
убедиться. 

Так, по завершении 15-ти летнего периода деятельности „Центра развития тыся-
челетия“ (ЦРТ ООН) [3.] и подведения итогов было принято решение о необходи-
мости продолжения деятельности ООН в этом направлении, так как многие глобаль-
ные и национальные проблемы человеческого бытия сохранились и даже приобрели 
новую остроту. Был создан новый орган „Центр управления развитием“ (ЦУР ООН), 
включивший в свою орбиту развитые, развивающиеся государства и страны с транс-
формирующейся экономикой. При этом, один из руководителей ЦУР – Гай Райдер 
заметил: „Дело не только в экономическом росте: его высокие темпы не гарантируют 
достойную занятость, социальную  интеграцию и равноправие“. [4.] 

Отчего же так, в чем причина? Не исключено, что и следующие 15 лет анало-
гичной упорной и настойчивой работы (теперь уже ЦУР ООН) обеспечат обществу 
столь же „весомые“ результаты. Так – лесник пытается вылечить больной лес, но при 
этом не видит его, занимаясь лечением одного дерева за другим обрекая его (лес), 
тем самым,  на бесконечные страдания и неминуемое уничтожение.  



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

90 

Современное общество нацелено главным образом и в решающей степени на 
определенный материальный результат, максимизацию прибыли, не пытаясь даже 
заглянуть в основы основ, потаенные уголки человеческого сознания – вопиющего к 
духу, разуму и воли своего высшего „Я”. 

Выплескивая из купели сознания, вместе с водой, иные подходы, мировоззрения 
и мироощущения мы вновь и вновь демонстрируем свою материалистическую огра-
ниченность, зацикленность на решении  сиюминутных и бесперспективных мате-
риальных проблем нашего низшего „я” состоящего  „из животных желаний и земных 
страстей человека, воспринимаемых … от своего носителя, являющегося вместили-
щем всех этих желаний и страстей“ – инстинктивной „животной Души“ человека. 
[5.С. 31] 

Перебрасывая мостик к тому, о чем речь уже шла выше – благосостоянию граж-
дан, богатству общества, максимизации этого богатства обязательно возникает воп-
рос: „Зачем это богатство, если оно не гарантирует достойную занятость, социальную 
интеграцию и равноправие?” Достижению каких целей и с помощью какмх приемов, 
методов, способов будет использоваться  это богатство? 

Ответ на эти и аналогичные вопросы – следствие взаимодействия духовного и 
интеллектуального начала, воли и желаний человека рождается и формируется где –
то в сокровенных уголках в недрах сознания каждого из нас. Даже при том, что боль-
шинство имеет очень неопределенное представление, либо вообще не задумывается 
об использовании этого богатства.  

„Для обычного человека горизонтом его мечтаний является удовлетворение его 
личных потребностей. Стрелки его „компаса“ указывают, как правило, на объекты 
его вожделения. Разум его подчинен чувствам, порождающим желания и пристрас-
тия, человек творит себя по образу и подобию своих желаний. В основном мы руко-
водствуемся в жизни своими желаниями, обладающими определенной интеллек-
туальной силой, но обделенные под-час духовной мудростью они являются, в 
большинстве случаев, движущей силой животной жизни“. (из высказываний 
Е.П.Блаватской) 

Двойственная, духовно-материальная природа человеческого сознания в реаль-
ной жизни - в процессе общественного воспроизводства – как лакмусовая ленточка 
погруженная в химический раствор свидетельствует о концентрации химических 
реактивов в нем – характеризуется соотношением интеллектуального и духовно-
нравственного, Божественного начала в каждом, проявляется и может быть зафикси-
рована в наших действиях, поведении, поступках, как результат взаимодействия пси-
хического разума и манасического. 

За прошедшие „перестроечные” четверть века сознание современной правящей 
элиты в России (избираемой, назначаемой и сформировавшейся в результате перво-
начального накопления капитала) формировалось и проявляло себя в жизненно 
важных для общества направлениях, одним из которых является сфера образования.  

Анализ проводимой в нашей стране политики в области образования и воспита-
ния дается в статье Т.В. Панфиловой, доктора философских наук, профессора кафед-
ры философии МГИМ0-Университета МИД России.[6] Вот лишь некоторые положе-
ния из этой остросоциальной статьи посвященные чрезвычайно актуальной проблеме 
модернизации и инновации системы образования в нашей стране и роли в этом про-
цессе различных слоев населения, как проявление современного состояния сознания 
на данной ступени эволюционного развития. „Под каким углом зрения бизнес рас-
сматривает нововведения, нетрудно догадаться: немедленное извлечение прибыли“.  
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„Во главу угла модернизации … ставится „обогащение“ и достижение наивыс-
шей прибыли теми, кто и будет реально руководить данным проектом – российским 
олигархам. Именно они будут присваивать себе инновационную ренту созданную 
„инженерами, изобретателями и учеными“. Именно они будут использовать их от-
крытия, исследования и изобретения в своих корыстных целях, в целях бесконечной 
наживы“. 

Очевидно, современное состояние сознания руководителей проекта, в котором 
неотъемлемые характеристики первичной (материальной) природы человека [7.С.89-
90,44-45] занимают доминирующее положение, а „золотой телец максимизации 
богатства попирает зародыш духовной мудрости  низшего „я“ человека, лишая его 
законного эволюционного статуса – Человека“,[8.С.812] характеризует тенденция к 
рассогласованности его (сознания) с объективными законами циклового эволю-
ционно-инволюционного развития в направлении фундаментальной цели развития 
человека и общества. Распространение этой тенденции на другие сферы и отрасли 
хозяйства – одухотворенное желание современного алигархо-управленческого инсти-
тута страны – вновь и вновь будет препятствовать процессу рационального выбора – 
расширения и совершенствования Сознания.  

Не слишком ли дорогой будет для нас цена за НТП  увеличивающий пропасть  
между духовно-нравственным и материальным в сознании большинства людей – 
жизнь? 

„Зачем научно-технический прогресс, инновационная деятельность, если он ве-
дет к снижению социальной, а в дальнейшем и экономической эффективности от-
расли, страны“?  
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Abstract: European Union’s Integrated Maritime Policy is an attempt to coordinate 
complex and interdependent policies related to maritime affairs, and to tackle the issues 
concerning the allocation of ecological economic resources in a holistic, integrated 
manner. Since it is better in organisational terms to deal with local information locally, this 
new approach aims at reducing organisational centralisation, devolution in decision-
making from hierarchies into networks of EU member states in accordance with the 
fundamental EU principle of subsidiarity, with the coordinating role of the EU 
Commission. The new policy approach also aims at increasing horizontal and vertical 
coordination of maritime policies at the EU level. 

Key words: Planning Model, Integrated Maritime Policy, Maritime Affairs. 
 
 

Повече от 5 милиона служители работят в  морския сектор на  ЕС, като създават 
годишна брутна добавена стойност, надхвърляща 500 милиарда евро. Около  
200 милиона души живеят и още 88 милиона души работят в европейски крайбрежни 
региони (Комисия 2014). Тъй като икономическите сектори, свързани с морските и  
крайбрежните промишлени отрасли не успяват да постигнат забележим икономичес-
ки растеж, Европейската комисия стига до заключението, че някои от причините 
могат да се дължат на свръхрегулиране и бюрокрация, както и на неспособността на 
централната администрация да управлява сложен икономически процес. Именно за-
това, Комисията започва програма за регулаторен скрининг, опростяване и децентра-
лизация. 

Интегрираната морска политика (ИМП) на Европейския съюз се основава на 
тезата, че всички въпроси, касаещи европейската морска индустрия са взаимосвърза-
ни, и че морските  политики трябва да се развиват по координиран начин, без да се 
създават  отрицателни ефекти върху други дейности и отрасли. За да избегне тези 
отрицателни последици, Комисията решава да интегрира морските политики в съот-
ветствие с модерните организационни практики. ИМП не е изрично предвидена в 
Учредителните договори на ЕС – ДЕС и ДФЕС. Създаването й с Рещение на Евро-
пейския съвет през 2007 година,  като идеята е, че Съюзът може да извлече по-голяма 
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полза от моретата и океаните с по-малко въздействие върху околната среда чрез 
координиране на своите политики. 

 

Интегрираната морска политика  е насочена към: 
- въпроси, които не попадат в рамките на политика само за един сектор, 

например „син растеж” / устойчив икономически растеж, основан на различ-
ни сектори на морското дело/, 

- въпроси, изискващи координиране на различни сектори и действащи лица, 
например в областта на познанията за морската среда. 

 

Тя обхваща следните междусекторни политики: 
- Син растеж; 
- Морски данни и познания за морската среда; 
- Морско пространствено планиране; 
- Интегрирано морско наблюдение; 
- Стратегия за морските басейни. 

Много важно е да се знае, че ИМП се стреми да координира, а не да замени 
политиките за конкретни сектори на морското дело. 

Целта на интегрираната морска политика на ЕС е да се изгради рамка за коорди-
нация на морските дейности, за да се осигури най- високото възможно ниво на устой-
чиво използване на океаните и моретата с цел улесняване на растежа на морските 
зони и крайбрежните региони по отношение на морския транспорт и за повишаване 
на неговата ефективността. 

Необходимостта от създаване и развитие на Интегрирана морска политика 
възниква въз основа на следните предпостваки: 

 предвид взаимосвързаността на промишлеността и човешките дейности, 
свързани с морето. Независимо дали става дума за морски транспорт и прис-
танища, вятърна енергия, морски изследвания, рибарство или туризъм, реше-
нието в една от тези области може да засегне останалите./ Пример: Изграж-
дането на вятърна или мидена ферма може да предизвика нарушение в мор-
ския транспорт, което от своя страна ще засегне пристанищата / . 

 Освен това ,за да се спестят пари и време, се насърчават властите да обменят 
данни за различните области на политиката и да си сътрудничат, вместо да 
работят отделно по различни аспекти на един и същи проблем. 

 За изпращане на тясно сътрудничество между вземащите решения в раз-
лични сектори на всички управленски нива – национални морски власти, 
регионални местни и международни, както във, така и извън Европа. 

 

Нормативната основа на Интегрираната морска политика на ЕС са следните 
приети актове: 

Заключения на председателството относно морската политика от срещата на 
Европейския съвет на 14 декември 2007 г. в Брюксел;  

Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от  
11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за измене-
ние на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на 
регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО 
на Съвета. 

В съответствие с гореизложеното Обща политика в областта на рибарството 
(ОПОР) следва да се прилага по начин, който е съвместим с другите политики на 
Съюза, и по-специално политиката в областта на морското дело (съображение (17), а 
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член 34, параграф 1, буква д) изисква от Комисията да представи насоки за включва-
не на дейностите, свързани с аквакултурите, в морското, крайбрежното и вътрешното 
пространствено планиране.  

През юни 2014 г. Европейският съвет прие Стратегия за морска сигурност за све-
товното морско пространство, която е част от Интегрираната морска политика. Чрез 
стратегията  се осигурява обща рамка за съответните органи на национално и евро-
пейско равнище, за да се гарантира последователно изготвяне на техните конкретни 
политики и да се подобрят европейските действия в отговор на рисковете и заплахите 
в морското пространство. Тя служи също така за защита на стратегическите интереси 
на ЕС в областта на морското дело. С подобна рамка се осигурява контекст за различ-
ните секторни морски политики и стратегии и се постига съгласуваност между тях. 
Преди всичко, чрез нея значително се укрева връзката между вътрешните и външните 
аспекти на сигурността в морската политика на ЕС и гражданското и военното 
сътрудничество. 

 

Основните цели на стратегията на ЕС за морска сигурност са: 
 да се определят основните стратегически интереси на ЕС в областта на мор-

ското дело; 
 да се определят заплахите, предизвикателствата и рисковете по отношение 

на стратегическите интереси на ЕС в областта на морското дело; 
 да се организират ответните действия, т.е. да се определят общи цели на по-

литиката, общи принципи и области на обща подкрепа, като основа на съв-
местната стратегическа рамка с цел осигуряване на последователност по от-
ношение на множеството различни секторни морски политики и стратегии. 

 

Освен цялостната стратегия за морска сигурност, през декември 2014 г. Съветът 
приема план за действие във връзка с изпълнението на тази стратегия. Планът включ-
ва 130 действия, организирани в пет различни области: 

1)  Външна дейност; 
2)  Осведомяване, наблюдение и обмен на информация във връзка с морското 

дело; 
3)  Развитие на способности; 
4)  Управление на риска, защита на критичната морска инфраструктура и ответ-

ни действия при кризи; 
5)  Научни изследвания и иновации, образование и обучение в областта на 

морската сигурност. 
 

В плана за действие също така са определени участниците в изпълнението на 
всяко действие (на европейско и национално равнище) и сроковете за изпълнение. 

Днес Европейският съюз е принуден от обстоятелствата да прави повече и да 
действа по-бързо и с по-малко ресурси, укрепвайки сътрудничеството между различ-
ните сектори и националните органи. Взаимосвързаността между вътрешното и 
външното измерение на морската сигурност става все по-голяма, поради което са 
нужни обща цел и усилия от всички заинтересовани лица за постигането на последо-
вателност между секторните и националните политики и за да се даде възможност за 
ефективни съвместни действия на гражданските и военните органи. Работата на воен-
номорските сили на Европейския съюз в Сомалия (EUNAVFOR) – операция 
„Аталанта“, в съчетание с оказваната от ЕС значителна подкрепа за установяване на 
сътрудничество, показаха колко ефективен е съгласуваният подход. 
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Стратегията на ЕС за морска сигурност ще улесни възприемането на стратеги-
чески, междусекторен подход към морската сигурност1. Координирането, осъществя-
вано от ЕС, и развиването на допълнителни взаимодействия с държавите членки и 
между тях, както и сътрудничеството с международни партньори следва да бъдат 
отправната точка в съответствие с действащите договори и законодателство и с Кон-
венцията на Организацията на обединените нации по морско право, която да бъде 
крайъгълен камък на този подход. 

Целта на подобна стратегия няма да бъде създаването на нови структури, прог-
рами или законодателство — тя ще бъде насочена към надграждането и укрепването 
на постигнатото досега. Необходимо е да се постигне съгласуваност с действащите 
политики на ЕС2. 

Сътрудничеството с действащите междуправителствени и международни ини-
циативи трябва да бъде засилено3. И накрая, изработването на координиран подход 
към морската сигурност ще увеличи също така потенциала на нашите морета за съз-
даване на растеж и работни места, както се посочва в стратегията на ЕС за растеж – 
Европа 20204. 

 

Важно е да споменем ключовите стратегически интереси на ЕС в областта на 
морската сигурност: 

 предотвратяването на конфликти, запазването на мира и укрепването на 
международната сигурност чрез съвместни действия с международни парт-
ньори. Това поощрява международното сътрудничество в сферата на мор-
ското дело и прилагането на принципа на върховенство на закона, улеснява 
морската търговия и допринася за устойчивото развитие; 

 защитата на ЕС срещу заплахите за морската сигурност, в това число защита-
та на важните морски инфраструктури, като пристанища и терминали, разпо-
ложени в морето съоръжения, подводни тръбопроводи, телекомуникационни 
кабели, проекти за научни изследвания и иновации и други икономически 
дейности в морето; 

 ефективният контрол на външните морски граници на Съюза с цел предот-
вратяване на незаконни дейности; 

 защитата на глобалната верига на доставки на ЕС, запазването на свободата 
на плаване и на правото на мирно преминаване на корабите, плаващи под 
флаг на държава — членка на ЕС, и осигуряването на безопасността и сигур-
ността на техните морски лица и пътници; 

 предотвратяването на незаконния, нерегулирания и недекларирания риболов. 
 
 

                                                            
1  Като „междусекторни“ се определят действия или сътрудничество между различните функ-
ции, свързани с морето или мореплаването (например морска безопасност, опазване на морска-
та среда, контрол върху рибарството, митници, граничен контрол, правоприлагане и отбрана). 
2  Например: Регламент (ЕО) № 725/2004 относно подобряване на сигурността на корабите и 
на пристанищните съоръжения; Директива 2005/65/ЕО за повишаване на сигурността на прис-
танищата и Регламент (ЕО) № 324/2008 за определяне на изменени процедури за извършване 
на инспекции на Комисията в областта на морската сигурност. 
3  Като Форума на бреговата охрана на Европейския съюз, Международната морска организа-
ция и Форума на главнокомандващите европейските морски сили. 
4 COM(2010) 2020 окончателен. 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

96 

Освен ключовите стратегически интереси, следва да обърнем внимание и на зап-
лахите за морската сигурност, които са многоаспектни, излагат на опасност европей-
ските граждани и нанасят вреди на сигурността на ЕС. Тези заплахи имат редица 
отражения върху няколко сектора на политиката. Социалните и икономическите яв-
ления и явленията от екологичен характер, като изменението на климата влошаване-
то на състоянието на морските екосистеми и изчерпването на природните ресурси, 
отразяващи се на крайбрежните райони и моретата на държавите-членки на ЕС, и на 
други страни, както и на океаните, имат преки и непреки последици за морската си-
гурност. Заплахи за морската сигурност са: 

 териториалните морски спорове, проявите на агресия и въоръжените кон-
фликти между държавите; 

 разпространението на оръжия за масово унищожение, в това число химични, 
биологични, радиологични и ядрени заплахи;    

 морското пиратство и въоръжените грабежи в морето; 
 тероризмът и други умишлени незаконни действия срещу кораби, товари и 

пътници, пристанища и пристанищни съоръжения и важни морски инфра-
структури, включително кибератаки срещу информационните системи; 

 трансграничната и организираната престъпност, в това число трафикът на 
оръжия, наркотици и хора по море и незаконният, нерегулираният и недекла-
рираният риболов; 

 потенциалните последици за околната среда от незаконното изхвърляне на 
отпадъци или от случайни замърсявания на морската вода; 

 потенциалното отражение на природните бедствия, извънредните явления и 
изменението на климата върху системата за морски транспорт и по-специал-
но върху морската инфраструктура; 

 условията в морето и крайбрежните райони, които намаляват потенциала за 
растеж и работни места в морския сектор и сектора на мореплаването. 

 

Като се има предвид колко сложни са съществуващите политически инструмен-
ти и колко много са участниците и съответните закони на национално равнище и на 
равнище ЕС, стратегията за морска сигурност трябва да бъде обединяваща и всеоб-
хватна и да се основава на постигнатото до този момент. 

Добър пример в това отношение е всеобхватният подход на ЕС за борба с пират-
ството по бреговете на Сомалия. За тази цел е необходимо да се предприемат мно-
гостранни действия, които да включват сътрудничество за граждански цели и цели, 
свързани с отбраната, изграждане на капацитет и развиване на партньорства, финан-
сови и съдебни разследвания, дипломатически усилия и поемане на политически 
ангажименти на местно, регионално и международно равнище, както и научни из-
следвания, иновации и сътрудничество с промишления отрасъл. 

 

Стратегията за морска сигурност, като част от ИМП има за цел да се улесни 
междусекторният подход по отношение на морската сигурност. Това ще бъде постиг-
нато чрез преследването на изброените по-долу четири стратегически цели: 

   

 Използване по най-рационалния начин на наличния капацитет на 
национално и европейско равнище 

С течение на времето всяка държава членка е създала свои системи, структури и 
подход във връзка с морската си сигурност, като методите за постигане на успех са 
повече от един. Тези усилия получават подкрепа от агенции на ЕС, като Европейска-
та агенция по отбрана (EDA) и Сателитния център на Европейския съюз (EUSC).  
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 Организиране на ответните действия на ЕС: използване на постигна-
тото до този момент и неговото подобряване 

 

Можем да кажем, че доброто морско  морско управление почива на четири 
основни принципа: 

Междусекторен подход: всички партньори от гражданските и военните органи 
(правоприлагане, граничен контрол, митници и проверяване на риболова, органи за 
околната среда, наблюдение на морския превоз на товари, научни изследвания и 
иновации, военноморски сили) до промишлеността (морски превоз на товари, частна 
охрана, комуникационни технологии, подпомагане на капацитета, социални партньо-
ри) трябва да си сътрудничат по-добре. 

Функционална цялост: не трябва да се внасят промени в мандата, отговорности-
те или компетенциите на всеки участник. Вместо това акцентът следва да бъде поста-
вен върху това кои конкретни функции или задачи могат да се осъществяват по-
добре чрез съвместна работа с други участници. 

Многостранно сътрудничество в областта на морското дело: основен принцип 
в работата по сложни въпроси, изискващи международен отговор и сътрудничество в 
областта на морското дело, е многостранното сътрудничество. ЕС е по-силен и инте-
ресите му са защитени най-добре, когато изразява единна позиция в отношенията си 
с международните партньори. 

Зачитане на правилата и принципите: ЕС насърчава зачитането на международ-
ното право, правата на човека и демокрацията и пълното спазване на Конвенцията на 
ООН по морско право и залегналите в нея цели, като ключови елементи на едно 
добро управление в морето, основано на установени правила. 

Тези четири принципа се прилагат в пет области за подобряване на сътрудни-
чеството. 

 
Подобряването на сътрудничеството в сферата на морската сигурност на ЕС е 

мащабно начинание, но е от жизненоважно значение то да бъде осъществено. ЕС се 
нуждае от междусекторно сътрудничество, за да могат да се предприемат по-сериоз-
ни ответни действия срещу заплахите за морската сигурност. Това предполага учас-
тието на множество и различни партньори на национално и международно равнище и 
на равнище ЕС. Това е дългосрочен процес, който се основава на съществуващите 
работни методи и на постигнатото и който ще бъде по-скоро еволюция, отколкото 
революция.   

Морската сигурност на ЕС ще бъде засилена из основи, ако за водещ принцип 
бъде възприет дългът за откровено сътрудничество. Тя ще бъде засилена в още по-
голяма степен чрез партньорства между всички участници в морската сигурност на 
равнище ЕС, между държавите членки и в тях. В морската сигурност следва да участ-
ват също така промишлеността, социалните партньори и гражданското общество. 

По-активната роля на ЕС в сферата на сигурността трябва да бъде в съответствие 
с развитията в световен план. Освен това са необходими силната подкрепа и анга-
жимент на частния сектор и научноизследователските институти, които са важни 
участници в засилването на морската сигурност и запазването на стратегическите 
морски интереси на ЕС.  
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СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И УСЛУГИ В СФЕРАТА  
НА КРУИЗНИЯ ТУРИЗЪМ НА БУРГАСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ 

 

Виляна Янкова Русева, докторант 
Бургаски свободен университет 

 
 

Круизният туризъм е съвременен модерен алтернативен вид туризъм,който с 
изключително бързи темпове развива качеството на своите услуги,успоредно с това  
и подобряването на икономиките на пасивните участници в услугата, а именно 
страните домакини на пътешествията. Значението на круизният туризъм разгледан в 
по-широк смисъл е симбиоза от многобройни  потребители, чийто  интереси трябва а 
бъдат удовлетворявани с цел устойчиво развитие на дестинациите и иновационните 
решения за развитие на туристическия продукт. Бургаски черноморски район е силно 
развита туристическа дестинация с основен принос към „Синята икономика” на 
България. Круизният бизнес тук има по-скоро екзотичен характер, и макар и рядкост 
безспорно предизвиква интерес към  стратегия за развитие на подобен вид  бизнес.  

Круизната индустрия е най-бързо развиващият се сектор на пазара на туристи-
чески услуги. Въпреки глобалната икономическа криза бизнесът бележи ръст от 
800% /по данни на Международната круизна компания в последните 40 години. 
„Круизният туризъм е луксозна форма на пътуване, включваща пълноценна почивка 
на круизен кораб от най-малко 48 часа, в зависимост от конкретния маршрут, в който 
круизният кораб следва, в няколко страни или градове” (Изследователски център за 
крайбрежен туризъм). 

Първите туристически пътувания, маршрути и круизен „етикет” се смята 
че  датират от 1844 г. с кораби на компанията Peninsula and Oriental Steam Navigation 
(P&O) по линиите: Великобритания – Испания, Португалия – Малайзия, Индонезия и 
Китай. Впоследствие P&O организира пътувания до Малта, Константинопол, Гърция 
и Египет. Първият круиз, с начална точка Америка, се осъществява през 1867 г. на 
борда на парахода Quaker City по маршрут Ню Йорк до Светите места в Израел и 
Палестина, Египет и Гърция. Плаването продължава цели шест месеца. Сред избра-
ните пасажери на борда е и Марк Твен, който определя пътуването като един „гран-
диозен пикник”. След завръщането си той описва своите преживявания в книгата 
„Глупаци в чужбина”, с която привлича вниманието на американските туристи към 
„различната” Европа.[1]  

 

В глобалните отношения круизирането е разделено на следните периоди: (Duval, 
2007) [2]  

 Оферта за първоначално пътуване от Англия до Средиземно море с кораби  
P & O през 1844 г .; 

 Първата круизна яхта е инициирана през 1881 г. от собственика на кораба 
Oceanic Yachting Company в отговор на статия, публикувана от British Medical 
Journal, която предлага, че морските пътувания допринасят за значително 
здравословно състояние; 

 Първият краен кораб, луксозен и украсен, започна през 1900 г. за германския 
корабопритежател Хамбург-Америка; 
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 Популярният „круиз по боуз” (наричан още „круиз до никъде” или „партиен 
круиз”) по време на забраната в 30-те години в САЩ; 

 преобразуването на корабите мигранти в круизни кораби в отговор на крип-
товото търсене след Втората световна война; 

 Намаляването на много компании за линейни круизи през 50-те и 60-те годи-
ни, когато въздушните пътувания станаха по-удобни и достъпни, въпреки че 
това доведе до много популярни туристически пакети „летят и плават”.[3]  

 

Описание на продукта 
При круизите, трябва се прави разлика между експедиционни круизи, речни 

круизи, тематични круизи и морски круизи. Също така може да се направи подразде-
ление между транзитните круизи и обратните круизи, по-дълъг от седмица, но също 
така е възможна и мини-круиз от няколко дни. Възможна е друга  крайност: круизно 
пътуване по цял свят за година. 

Морски круизи 
Морските круизи също така включват пътниците, които прекарват няколко но-

щувки на борда. Морските круизи са изцяло различни от гореспоменатите типове. 
Морските круизни кораби плават по световните морета и водните пътища, призовава-
щи в най-красивите места на земята. Тези кораби са морски гиганти, често като ви-
соки като десет етажни сгради. Те предлагат на пътниците всички необходими 
услуги и съоръжения. Ако пристанището иска да побере тези гигантски кораби, то 
трябва да има адекватни съоръжения (например достатъчно голям круизен терминал) 

Tематични круизи 
През цялата година различни круизни компании организират редица тематични 

круизи. Няколко примери за голф круизи, круизи за готварство, музика или круизи 
със знаменитости (с известни певци или банди), активни велосипедни круизи и вине-
ни круизи. 

Мини круизи 
Мини круиз включва всички съставки на круиз, като единствената разлика е, че 

той продължава значително по-кратко. Обикновено мини круизите започват близо до 
дома, са по-евтини, а корабите са малко по-малки, въпреки че притежават всички 
удобства и лукс, които може да се очаква. 

Световни круизи 
Световният круиз позволява на пътниците да пътуват по целия свят много спо-

койно. Цените обикновено са доста високи. Датите на отпътуване обикновено са през 
януари и обиколката продължава приблизително шестдесет до сто и десет дни. По 
време на пътуването, около тридесет до шестдесет порта са посетени. 

Транзитни круизи 
Човек говори за транзитен круиз, когато дадена дестинация служи като спирка. 

По време на транзит круизни кораби бурни рано сутрин или следобед, за да се даде 
на пътниците достатъчно време изследвайте дестинацията. Посещението обикновено 
трае един или няколко дни, след което круизния кораб се насочва към друга дестина-
ция. 

Круизи с обратна връзка 
Ако круизът започне и се връща към същата дестинация, това включва обратна 

разходка. Круизните кораби се носят в пристанищата за целите на качването и слиза-
нето на кораба пътници. За пътниците тези пристанища може и да не са желаната от 
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тях дестинация, но те понякога се възползват от възможността да направят туристи-
ческо пътуване извън него. Круизи с обратна връзка са възможно е само ако приста-
нището е оборудвано с терминал. 

 
Екскурзионни круизи 
Целта на експедиционните круизи е да посещават специални места, които обик-

новено са недостъпни, като полярните региони. Този тип круиз е идеално пригоден за 
любопитните и приключенски летовник. Това включва предимно малки кораби с 
плитка дълбочина и които са разумни удобно. Дестинациите включват Амазонка, 
Австралия, Папуа Нова Гвинея, Исландия, Островите Галапагос, Фолкландските 
острови, чилийското езеро и фиордите на Патагония. 

Речни круизи 
Речните круизи включват пътниците, които прекарват няколко нощи на борда. 

Речни круизи са направени с сравнително малки кораби, които са подходящи за нави-
гация близо до речните брегове. Повечето речни круизи корабите са доста малки, но 
те имат всеки лукс, от който можете да се сетите. Речни круизи са особено популярни 
както при двойки, така и при сингли. Круизи по река Нил са най-известната река 
круизи. Освен това има и много кораби, които пътуват с европейските води пътни-
ците до великолепна природа и градове. 

 
Институционална организация 
Най-голямата круизна индустриална организация, която защитава интересите на 

бизнеса на над 26 водещи круизни компании е The Cruise Lines International 
Association (CLIA).Членове на CLIA представляват повече от 97% от северноамери-
канските круизни компании.Тя е основана през 1975 и отговаря по въпроси свързани 
с безопасността, общественото здраве, опазване на околната среда, медицински гри-
жи, защита на пасажерите и други правни въпроси.Основната мисия е да провежда 
политика на безопасност и устойчивост на туризма [4]. 

 

Основни играчи на круизния пазар са  
‐ Carnival Cruise Lines 
‐ Royal Caribbean International  
‐ Norwegian Cruise Lines 
В Европа подобна институция е European Cruise Council.Основана през 2004, 

ЕСС защитава интересите на над 30 члена и 34 асоциирани членове. Отговорностите 
и включват дейности свързани с транспорта, околната среда, потребителите на здрав-
ни услуги, данъци и туризъм. 

Речните круизи се покровителстват от IG River Cruise, организация от 14-те 
най-големи речни круизни компании.Основана през 2000 г от швейцарски круизни 
компании. Към днешна дата представлява 85% от Европейския пазар (повече от 177 
кораба). 

 
Пазарен дял и динамичност  
През последните няколко години трасетата за круизни линии претърпяха 

диверсификация, както и глобално разширяване. Въпреки това, Карибите, Аляска и 
Европа (Средиземноморието) продължават да бъдат преобладаващите дестинации. 
Поради силния растеж, сега има по-голям избор световните круизни дестинации и 
броят на трансатлантическите маршрути също се увеличава. Най - важният регион за 
круизи е Северна Америка (представляващ около 70% от всички круизи), през 2007 г 
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които Карибите са най-популярната дестинация. Европа следва на разстояние с 13%. 
Повечето европейски маршрути се извършват в Средиземно море, но най-бързо 
растящият сегмент е съставен от круизи в Балтийско море. Тъй като търсенето се 
увеличава, редовните маршрути за круизи (север Америка) стават все по-претъпкани, 
което принуждава компаниите за круиз да търсят нови дестинации. 

 

.  

 
 

В България туристическите пътувания със специално наети кораби нарастват с 
по-бързи темпове и заемат все по-значителен дял в общия обем на превозите чрез 
пътническия воден транспорт. Централно място в тях се пада на морските и речните 
круизи [5].  

У нас основните пристанища, от които се осъществяват круизни пътувания са 
Варна, Бургас и Пътнически Терминал Несебър – на Черноморието, и Русе център – 
за пътувания по р. Дунав. По данни на Euromonitor International през 2015 г. секторът 
бележи стабилен растеж, заради прехвърлянето на кораби на големи круизни опера-
тори от по-нестабилните Средиземно-морски дестинации към Черно море. Отговорът 
на българските власти е в реновиране на пътническия терминал във Варна и активно 
промотиране на Черно море и река Дунав като атрактивни дестинации за круизен 
туризъм [6].   

Според други източници след най-силната 2014 г. е налице спад в броя на круиз-
ните кораби, пристигащи на морските пристанища на България, заради кризите в 
Украйна и Турция. Актуални данни в подкрепа на едната или другата теза липсват.  
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Като цяло круизният туризъм не се свързва с България. Той е много развит обаче 
сред преките конкуренти на страната – Гърция, Турция и Хърватия. Това поставя 
България във висококонкурентна среда. 

България липсва от картата на морските круизи в Европейския съюз като на-
чална дестинация за морски пътешествия, показват данни от анализ на Евростат за 
най-предпочитаните туристически маршрути от европейците за морски пътувания 
през 2016 г. Двете най-големи морски пристанища у нас Бургас и Варна са маркирани 
с „нула“ при реализирането на круизни пътешествия, а посещенията на круизни 
кораби в двата ни черноморски порта са рядкост и туристическа атракция. 

В началото на морския сезон тази година в Бургас акостира круизният кораб 
Costa neo RIVIERA с близо 1 600 пасажери, предимно френски граждани и това бе 
едно от малките събития у нас, свързано с круизния туризъм.У нас съществуват ня-
колко туристически компании, които предлагат круизи, но най-близките дестинации, 
от които може да стартира пътешествието, са Атина, Венеция и Генуа. Туристичес-
ките круизи по Дунав продължават да са хит 10 хил. българи са пътешествали с 
круизни кораби през 2016 г. Круизни компании са отложили посещенията в Черно-
морския район до 2018 г. Родните туристически компании предлагат също атрактив-
ни круизни пътешествия до Карибите, Малдивите, Абу Даби, Оман, Мароко и други 
привлекателни дестинации. Цените варират от 2- 3 хил. и 4 хил. лева, в зависимост от 
дестинацията и продължителността на круиза. 

„Дунав Турс“ е единственият български корабособственик, който осъществява 
европейски речен круизен туризъм. Организират се групови и индивидуални круизи 
по реките Дунав, Рейн и Майн с няколко луксозни кораба, а годишно над 20 хил. па-
сажери се възползват от услугите на фирмата, която вече се е вписала в европейския 
туристически пазар. Сезонът на речните круизи у нас стартира всяка година в начало-
то на месец март. Над 6 милиона европейци са избрали круизния туризъм през мина-
лата година, а Италия е безспорният лидер при стартирането на круизни пътувания 
по различни дестинации, показва анализът на Евростат. От Италия по различни мар-
шрути са тръгнали на пътешествие над 2,2 млн. европейци. Втората предпочитана 
дестинация за круизен туризъм е Испания, откъдето са тръгнали близо 1,2 млн. ту-
ристи, трета предпочитана дестинация е Великобритания с около 1 млн. туристи, а 
четвърта е Франция с 500 хил. круизни туристи, отпътували от френски пристанища. 

От южната ни съседка Гърция са тръгнали на круизен туризъм около 200 хил. 
пътници, а от Турция – около 270 хил. С 829 хил. пътници, регистрирани като круиз-
ни туристи, английският град Саутхемптън е основното пристанище на ЕС за път-
нически круизи, пред Барселона в Испания (685 хил.) и Венеция в Италия (657 хил. 
пътници). Интересът към круизните пътувания в световен мащаб нараства лавинооб-
разно и надхвърля 100 млн. броя туристи годишно, показват актуални данни в 
интернет. Само в САЩ съществуват около 35 компании, занимаващи се с круизен 
туризъм с над 120 кораба, като приходите се изчисляват на близо 10 млрд. долара 
годишно.Една от най-големите круизни атракции е корабът Oasis of the Seas на Royal 
Caribbean – най-големият круизен плавателен съд, строен някога – със седем квартала, 
истински зелен парк с живи дървета, храсти и цветя, театър за 2 хил. души, воден 
амфитеатър за 750 души, аквапарк, изкуствени вълни за сърф, стени за спортно катерене, 
тенис корт, игрища, дискотеки, барове и дори ледена пързалка на борда на кораба. [7]  

Нито един пасажерски кораб няма да посети Варна и Бургас това лято. Основна-
та причина за отсъствието на пасажерските кораби е геополитическата обстановка в 
басейна на Черно море през последните години.Круизните компании планират 
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посещенията си поне 2-3 години напред. Това означава, че плановете за настоящата 
2018 г. са правени в горещия период на конфликта в Украйна, както и опитът за 
военен преврат в Турция. През 2014 г. във Варна акостират 36 круизни кораба, които 
водят в града близо 30 000 туристи.  

  И колкото и парадоксално да звучи, то е свързано с кризата. Отказаните кораби 
от региона на Одеса, малка част от нас дойдоха при нас. Иначе това, което е нормал-
но за сезона на Морска гара, в годините е около 24-25 кораба. „Има случаи в 2013 г., 
когато сме имали четири кораба в един и същи ден“ 

Бургас 
Въпреки гореспоменатата геополитическа картина и деликатно положение, в 

което се намира страната ни напоследък, авторитетното издание „Cruise Times” 
(официален медиен партньор на световните круизни изложения) представи в новия 
си брой пристанище Бургас като „добре подготвено за круизно бъдеще” [8]  

 

Съвременната морска гара има  
‐ Два корабни кейове – обща дължина 330 метра, дълбочина 10 м. 
‐ Терминал 3000 кв.м., поемащ 300 000 пасажери годишно 
‐ Наскоро отворен втори пътнически терминал  
‐ Магазия 1, позволяваща едновременно обслужване на два пасажерски кораба 
‐ Реновиран склад, построен 1903 г. – историческа и архитектурна забележи-

телност 
‐ Морска гара, ЖП гара, две автобусни спирки  
‐ 2015 член на  MedCruise 
 

Забележителности е града и областта 
‐ Пясъчен фестивал 
‐ Морска градина 7 км. 
‐ Катедрален храм Св.Св  Кирил и Методий 17 в. 
‐ Римски терми (Банево -Аква Калиде) 
‐ Етнографски музей, Исторически музей 
‐ О. Св. Анастасия 
‐ Антични градове – Созопол, Несебър, Поморие 
 

Круизен туристически продукт 

Организационна част 
 

‐ Проучване за добрите практики на сходни пристанищни градове, предлагащи 
круизни услуги  

‐ Сформиране на консултантска група по въпросите на разработване на краен 
продукт, както и спомагателни услуги. 

‐ Създаване на институционален орган, отговарящ за колаборацията между 
всички контрагенти на услуги , свързани с обслужването на круизни кораби. 

‐ Работна група отговаряща за устойчивостта на круизния туризъм  
‐ Срещи с туроператори, хотелиери, ЮИ съюз на екскурзоводите, транспортни 

фирми, корабни агенти  
‐ Среща с Община Бургас, инфраструктура на града 
‐ Разпознаваеми важни сгради 
‐ Обозначени открити (open – air areas) с безплатен неограничен Wi-Fi  достъп 
‐ Безплатно софтуерно приложение за всички гости, с карти, информация за града, 

градски транспорт и всички спомагателни услуги, контакти за спешни случаи 
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Продукт 
‐ Нашата запазена марка – пешеходна обиколка на град Бургас „По Ларгото на Бургас” 
‐ Тур „Огън и море – Бургас и Странджа планина 
‐ Аква тур – Римски терми Аква Калиде 
‐ Панорамни турове  
‐ Туристически информационни центрове и говорещи информационни  табла 
‐ Туристически карти и материали преведени на няколко езика 
 

Течащи процедури 
Конгресен център Бургас 
В района на пристанище Бургас предстои да бъде изграден голям конгресен 

център, който ще се намира на територията между Морска гара и Магазия 1. Модер-
ната сграда ще бъде с разгърната площ от 8000 кв. м. и ще разполага със зала за 500 
човека. Освен офиси, конгресният център ще разполага и с научно-изследователски 
кабинети. Към сградата ще има и паркинг на няколко нива.Целта е в черноморския 
град да започнат да се провеждат големи международни конференции и конгреси и 
да се развие конгресният туризъм.Новият конгресен център ще бъде изграден по 
проект на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, като нужните 
средства са в размер на 15 млн. лв. Предвижда се обектът да бъде готов и пуснат в 
експлоатация до края на 2018 г. строителството ще бъде истинско предизвикателство 
за архитектите, проектантите и изпълнителите, тъй като сградата ще бъде на терен, 
който се намира почти в морето. В плана се предвижда възможност за създаване на 
модерно яхтено пристанище и на вторичен градски обслужващ център с озеленяване. 
Ще бъдат определени нови терени за обществено обслужване с предлагане на услуги 
от различен характер, обособяване на зони за отдих и риболов, детски и спортни 
площадки.Това ще е първото подобно здание в България от такъв клас. 

Развитието на круизният туризъм в Бургаския регион безспорно е сложи начало-
то началото нова ера в морския рекриационен туризъм и донесе редица икономичес-
ки бенефити на региона. Високото ниво на взаимодействие между страната домакин 
(България) и страните гости в лицето на круизните пасажери ще има принос върху 
лайфстайла, културата, взаимна интеграция и културно сближаване. Профилът на 
круизният турист олицетворява гражданите на света от средна възраст с високи дохо-
ди и завършени интереси, ценители на културата, скъпите удоволствия, потребление 
на луксозни стоки , напитки и храни.Релевантно на това приходи в местната хазна ще 
се реализират и туристически такси, пристанищни такси и редица други спомагател-
ни основната дейност приходи.Тази статия не е само научна разработка, но и план за 
действие в близко бъдеща за разгръщане на потенциала на Южното черноморие. 
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Резюме: Европейските морета и океани са богат и често подценяван източник на 
иновации, растеж и заетост. Те осигуряват ценни еко системни услуги и ресурси, 
от които зависят всички морски дейности. Устойчивото развитие на синята ико-
номика е от изключително значение за развитието на морския туризъм. Синята 
икономика и синият растеж са темите свързани с бъдещето на морския сектор. 
Потенциалът за растеж в морската икономика е възможност, от която Европа 
трябва да се възползва като морски континент. От 2009 г. насам ЕС стартира 
ключови инициативи във всички области на политиката, свързани с моретата, за да 
засили конкурентоспособността на Европа. 
„Без вода, няма живот. Без синьо, няма зелено.” – Силвия Ърл, Океанограф 

Ключови думи: синя икономика, устойчиво развитие, крайбрежен туризъм, син 
растеж 
 
Abstract: European seas and oceans are a rich and often underestimated source of 
innovation, growth and employment. They provide valuable eco system services and 
resources on which all marine activities depend. The sustainable development of the blue 
economy is of paramount importance for the development of maritime tourism. The blue 
economy and blue growth are topics related to the future of the maritime sector. The 
growth potential of the maritime economy is an opportunity that Europe should take 
advantage of as a sea continent. Since 2009, the EU has launched key initiatives in all 
policy areas related to the seas to enhance Europe's competitiveness.  
„No water, no life. No blue, no green.“ - Sylvia Earle, Oceanographer 

Key words: blue economy, sustainable development, coastal tourism, blue growth 
 
 

Увод 
Водата покрива 70% от нашата планета. Поддържането на екологическото рав-

новесие на водната среда изисква целенасочената и системна политика за съхранява-
не на природата и ресурсите, за устойчиво развитие на крайбрежните зони. Това на-
лага да се разработи „Интегрирана морска политика“, която да обхване всички аспек-
ти на взаимодействие с морето. Идеята на интегрираната морска политика е да се 
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насърчи устойчивия растеж на морските и крайбрежните дейности и устойчивото 
използване на крайбрежните и морските ресурси чрез създаване на рамка за ефектив-
но изпълнение на морското пространствено планиране във водите на Черно море  и 
интегрираното крайбрежно управление в крайбрежните зони, разширяване достъпа 
до информация за морето, правилно планиране на морското пространство.1 Моретата 
и океаните са двигател на европейската икономика с голям потенциал за иновации и 
растеж. В „синята“ икономика са заети 5,4 млн. души, а нейният годишен оборот е 
малко под 500 млрд. евро. Отрасълът, който е пряко обвързан с експлоатацията на 
моретата и океаните и генерира огромно печалби в световен мащаб е Туризмът. Жи-
веем в един изключително забързан и динамичен свят, който е белязан от интензивни 
промени във всяко ниво – политическо, икономическо, социално, културно, образо-
вателно и т.н. Всички промени, разгледани в глобален и локален план, създават пред-
поставки за непрекъснато развитие на комуникациите. Комуникациите са „суб-
страктът”2 , който синтезира нова и различна социално-икономическа среда, етика и 
култура на взаимоотношенията.  В посочения контекст, значимостта на ролята, която 
туризмът изпълнява е безспорна, не само защото той е фактор за развитието на све-
товната икономика, култура, образование, здравеопазване и други сфери. Според из-
следователи, туризмът е световно явление3 и е обективно следствие от поредица 
обществени трансформации през втората половина на 19-ти и началото на 20-ти век в 
резултат от масовизацията на пътуванията и преобразуването им в туристически4 .  
Мащабното му развитие след шестдесетте години на миналия век досега го превръ-
щат в динамична съставна част на локалната, националната и международната иконо-
мика. Икономическите потоци 5, предизвиквани от международния туризъм, са важ-
ни фактори за икономически растеж и за развитие на международните икономически 
отношения. 

 
1. България и българското крайбрежие 
Българската черноморска ивица, характерът на българското крайбрежие, сухо-

земната, въздушната и водна инфраструктура, създадена от крайната северна до най-
южната точка на българското Черноморие, индустриалните, транспортни и туристи-
чески инфраструктури, риболовната и корабна индустрии заедно със съпътстващите 
дейности създават всички предпоставки България не само да се счита, но и да има 
самочувствието на морска държава с всички елементи на това определение  – от тра-
диционните морски занаяти до съвременните представи за  използването на морето 
като ресурс и  комуникация. Като една от шестте държави в Черноморския регион с 
втора по дължина и  една от най-красивите брегови ивици, България има потенциала 

                                                            
1  http://www.europarl.europ (http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.3.8.pdf) 
2 Караджова, Зл. Mаркетингово изследване на факторите за кризата с кадрите в отрасъл 
„Tуризъм” 2016. 
3 Ракаджийска, Св. (2007). Международният туристически пазар и България като туристическа 
дестинация в прехода към пазарна икономика. Издателство „Наука и икономика”, Иконо-
мически университет – Варна, с.7. 
4 Нешков, М. (2015).Трансформациите в глобалната туристическа индустрия и предизвикател-
ствата през туризмологията. В:Сборник с доклади от юбилейна международна научна конфе-
ренция „Туризмът в епохата на трансформация”, посветена на 50-годишнината от създаването 
на специалност „Туризъм” в Икономически университет – Варна, Издателство „Наука и 
икономика”- ИУ – Варна, с.182. 
5 Велас, Фр., Л. Бешерел (1998). Международен туризъм. София, Мегабул, с. 13-15. 
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да бъде сред определящите черноморската политика. Икономиката на българския 
черноморски регион е базирана на близостта с морето като воден път и връзка със 
света за осъществяване на търговска  дейност и пряк достъп на индустриалните стоки 
до външни пазари чрез пристанищата. На този етап отделните сектори  се развиват 
самостоятелно, без достатъчно добро взаимодействие и интеграция, което пречи на 
общото прогнозиране и планиране и води до недостатъчно оползотворяване на капа-
цитетите и възможностите на отделните икономически субекти. Силното присъствие 
на туризма в региона не може да компенсира отсъствието на пространствено плани-
ране на крайбрежните зони, довело до неконтролируемо строителство и загуба на 
природни ресурси и феномени, както и намаляващото  значение на българското сел-
ско стопанство за развитие на туристическия отрасъл. „Обявяването на Европейския 
ден на морето – 20 май, е сред ключовите инициативи на Интегрираната морска 
политика на ЕС, стартирана през 2007 г. Известно е, че морето винаги е било от клю-
чово значение за благоденствието на Европа – дължината на крайбрежието на конти-
нента ни е почти 70 000 км, като 22 от 27-те държави-членки имат излаз на море или 
са островни държави. Крайбрежните региони са дом на 40% от населението на ЕС, 
създават 40% от икономиката му и дават работа на около 5 млн. души. Морските 
отрасли и крайбрежните региони, които традиционно са били в периферията на поле-
зрението, са вече поставени в центъра на нова, динамична и всеобхватна политика за 
устойчив растеж и работни места.”6 Като част от морските държави на ЕС и в  съот-
ветствие с рамковата директива, България е приела Наредба за опазване на околната 
среда в морските води, и въз основа е създаден Консултативен и координационен 
съвет за опазване на околната среда в морските води на Черно море. Страната ни има 
действащ Закон за черноморското крайбрежие, чрез който се решават редица въпро-
си, свързани с планирането на териториите и регионалното развитие на зоните около 
морето.  

 
2. Изследване на факторите за развитие на Синята икономика  в крайбреж-

ния туризъм 
2.1. Методология на изследването 
Периодът на провеждане на настоящето изследване е от юни 2017 до март 2018. 

Обхватът на изследването са 67 анкети, попълнени от респонденти, заети в сферата 
на Туризма‚ цялостната анкета е на тема „Възможностите за диверсификация в дей-
ността на предприятията на туристическата индустрия“ Анкетата се състои от 3 бло-
ка, блок  А– Демографски блок, блок Б съдържа въпроси насочени към иновациите и 
диверсификацията на организациите, частта за „Синята икономика“ е блок С и се 
състои от 6 въпроса(свързана с морето и водните ресурси икономика). За целите на 
текущия доклад ще проследим именно тази част в изследването. 

Целта на анкетното проучване е: 
 да установим най-важните мерки за интегрирана морска политика, 
 да изследваме връзката между туризма и синята икономика,  
 да посочим дейностите, в които крайбрежният туризъм може да претърпи 

развитие,  
 да открием факторите, способстващи крайбрежния туризъм,  
 да открием най-важните мерки за подобряване на крайбрежния туризъм.  

 
                                                            
6 http://www.bsbd.org/bg/European_Maritime_Day.html 
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2.2. Анализ на изследването 
Анализът на изследването е концентриран към обобщаване на информацията от 

всеки един отговор от анкетната карта и съответно представянето й в прегледани и 
разбираем вид. Безпристрастният анализ е в основата на достигане до правилни и 
гарантиращи осъществяване на целите резултати. Качественият анализ, наред с из-
бягването на двусмислие и неточност на изводите са в основата на препоръки. 
Демографският блок обхваща 5 въпроса, отнасящи се за характеристиките на респон-
дентите. Първият, от които е насочен към изясняване на половото представяне на 
участниците в туристическия сектор. 57 участника в анкетното проучване са жени и 
само 11 от тях са мъже. Въпрос номер две е насочен към уточняване на възрастовата 
група на респондентите. Прави впечатление, че най-силно е представена групата с 
възрастова граница от  26 до 50 години –  общо 51 анкетирани. /Таблица 1 / 

 

 

Таблица 1 
 

 Над 90 % притежават трудов стаж в сферата на туризма в диапазон от 5 до  
20 години, трима от анкетираните работят в тази сфера вече повече от 20 г. Профилът 
на респондентите се допълва и с информацията относно завършеното образование на 
анкетираните. Прави впечатление, че близо деведест и пет  процента е дела на вис-
шистите. Общо 37 от респондентите са ръководители от средно ниво, а 12 са на ръко-
водни постове от най-висше ниво. Комбинацията от дългогодишен професионален 
опит и съответстващо образование,  дават основание да се твърди, че респондентите 
притежават задълбочени познания относно съществуващите проблеми и тенденции 
във връзка с развитието на туризма и влиянието на синята икономика. Демограф-
ският профил на анкетираните служи в подкрепа на тезата, че погледа им на високо 
образовани професионалисти с дългогодишен опит предполага успешно решаване на 
поставените изследователски задачи и изпълнение на заложените цели. 

Блок С се състои от 6 въпроса, при които критериите за отговор се степенуват от 
1 напълно съгласен до 5 напълно съгласен. 

В обобщение на Блок С от анкетната карта свързан с въпроси относно синя-
та икономика (свързана с морето и водните ресурси икономика) , могат да се 
изложат следните данни: 

 

А2. Вашата възраст е: 

До 25 от 26 до 50 от 51 до 65 над 65 
7 51 9 
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Графика 1. Въпрос С1. Доколко важни според Вас са следните мерки  
за интегрирана морска политика 

 
На база посочените отговори на въпроса за важността на посочените мерки за 

интегрирана морска политика можем да изведем, че според анкетираните най-важна 
мярка по степенуване от 1 до 5 е отговорът – познания за морската среда, за подобря-
ване на достъпа до информация за морето. С почти минимална разлика са останалите 
две възможности, а именно интегрирано морско наблюдение, за да имат властите по-
добра представа какво се случва в морето и морско пространствено планиране – 118 
точки. 

 

 

Графика 2. Въпрос С2 2. Кои следва да бъдат най-важните мерки  
за морските басейни? 

 
Прави впечатление, че броят на точките при трите посочени възможни отговора 

отново е приблизително близък, и все пак като най-важни мерки за морските басейни 
са посочени мерки за местните климати ни условия. Като най-не важни респонден-
тите посочват мерките за подобряване на културни и социални фактори. 
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Въпрос номер С3 е разделен на две, в първата част респондентите трябва да по-
сочат отговора на база своя бизнес, а във втората на база туризма в България като цяло. 

 

 

Графика 3. Въпрос С 3. В кои дейности виждате възможност за диверсификация  
на вашия бизнес и диверсификация за туризма в България като цяло? 
 

- за Вашия бизнес 
Графика номер 3 насочва вниманието към мнението на респондентите относно 

възможностите за диверсификация на бизнеса им. Резултатите са представени в  
5 групи, които до голяма степен обхващат един разумен диапазон от вероятни отго-
вори. Почти с еднакъв брой точки са представени отговорите  морска и океанска 
енергия и морски био технологии. Най-важна дейност за бизнеса си анкетираните 
посочват крайбрежния туризъм. 

 

 

Графика 4. Въпрос С 3. В кои дейности виждате възможност за диверсификация  
на вашия бизнес и диверсификация за туризма в България като цяло? 
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- туризма в България като цяло 
 

Графика номер 4 представя отново 5 възможни отговора, които са в приблизи-
телно равни групи. Трите отговора морски био технологии, морска и океанска енер-
гия и минно разработване на морското дъно са само с 1 точка разлика. Като на-малко 
важни дейност са аква културите. 

 

 

Графика 5. Въпрос  С4. В кои дейности в рамките на крайбрежния туризъм 
виждате възможност за диверсификация на вашия бизнес и диверсификация  

за туризма в България като цяло? 
 

- за Вашия бизнес 
Графика 5, представя 5 възможни отговора за анкетираните, които са с минимал-

на разлика в точките, най-вероятно това се дължи на факта, че всички от изброените 
отговори са с еднакво значение за диверсификацията бизнеса им в крайбрежния туризъм. 
Мнението им е с колеблива разлика относно важността на всеки един от отговорите. 

 

 
 

Графика 6. Въпрос С4. В кои дейности в рамките на крайбрежния туризъм 
виждате възможност за диверсификация на вашия бизнес и диверсификация  

за туризма в България като цяло? 
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- туризма в България като цяло 
 

Графика 6  представя морските био технологии и круизния туризъм като едни от 
най-желаните възможности за диверсификация на крайбрежния туризъм за страната 
ни. Останалите три посочени възможности са с равен брой точки. 

 
На въпрос номер С 5 –  Кои са основните фактори способстващи на крайбрежния 

туризъм в България, респондентите са посочили, че за техния бизнес те са  публични-
те инвестиции в пътища и транспортни средства за достъп и публичните инвестиции 
за помощни инфраструктори като капацитет за акостиране.А що се отнася до туризма 
в България като цяло, най-важни са здравословната околна среда и девствените край-
брежни и морски местообитания с равен брой точки 97. 

 

 
 

Графика 7. Въпрос 5. Кои са основните фактори способстващи на крайбрежния 
туризъм в България? 

 
Последният въпрос от тази част на анкетното проучване, която разглеждаме е 

въпрос номер С6 - Колко важни са следните мерки за подобряване на крайбрежния 
туризъм и подобряване на устойчивостта (кръговата икономика) в обслужваните 
териториите?  За улеснение на анкетираните сме посочили 4 отговора. Всички са с по 
1 точка разлика, посочени в графика 8. Видно е, че според изследването всички въз-
можности са почти еднакво важни сред анкетираните за подобряване на крайбрежния 
туризъм и устойчивостта му. 
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Графика 8. Въпрос С6. Колко важни са следните мерки за подобряване на 
крайбрежния туризъм и подобряване на устойчивостта (кръговата икономика)  

в обслужваните териториите? 
 

2.3. Обобщен анализ 
Участвалите в проведеното изследване са представители на средно и най-вис-

шето ръководство в сферата на Туризма. Тези позиции им предоставят поглед над 
случващото се в обкръжаващата вътрешна и външна среда, наред с цялостност и 
пълнота на картината в туристическия бранш, както и познания относно факторите и 
възможностите за диверсификация и развитие на крайбрежния туризъм. В проведено-
то научно изследване прави впечатление, че отговорите са с изключително малка раз-
лика, дори някои от тях са с еднакъв брой точки. Няма драстични разлики и противо-
положни мнения, всеки един от отговорите би могъл да е оценен като най-важен 
спрямо останалите с минимална разлика от най-маловажен. Става ясно, че за интег-
рираната морска политика най-важна мярка според изследването са  познанията за 
морската среда, за подобряване на достъпа до информация за морето. Действително 
трябва да се разработват  кампании и семинари, научни конференции, в които заинте-
ресованите да получават най-актуалните сведения и информация относно морската 
среда, разработването на проучвателни дейности и анализи. Не случайно като най-
важна мярка за морските басейни са посочени мерките за местните климатични усло-
вия. Флората и Фауната в морските басейни е подчинена на климатичните условия, за 
целта е нужно да се разработи дългосрочна стратегия за опазване и развитие на окол-
ната среда на морските басейни. Екологичното равновесие може да бъде постигнато с 
насърчаване и обучение на всеки един индивид, екологично мислещи личности се из-
граждат от най-крехка детска възраст. Изготвяне на проекти, опознаване на околната 
среда чрез организиране на пряко наблюдение, практики, свързани с допира до окол-
ната страна са само малка част от възможните дейности, които да залегнат в обучи-
телния процес на децата като дългосрочна стратегия за опазване на околната среда. 
Всички дейности посочени като възможни отговори във въпрос номер 4 са добри въз-
можности за диверсификация на крайбрежната икономика. Мерките като – получава-
нето на специфични умения по време на образованието, подобряване на предлагането 
в туризма през неактивния сезон, намаляване на големия въглероден отпечатък от 
далечните пътувания, снижаване на нормативната тежест за малките и средни пред-
приятия в крайбрежния туризъм са с почти еднакво значение за подобряването на 
крайбрежния туризъм и неговата устойчивост. 
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3. Заключение 
Идеята за „Синята икономика“ се появява на Конференцията Рио+20 през 2012 г. 

Главната й цел е да се намери и насърчат най-добрите решения на природата, които 
могат да бъдат приложени за разрешаване на настоящите предизвикателства, свърза-
ни с икономиката и околната среда. Тя е концентрирана върху устойчивото управле-
ние на водните басейни с убеждението, че здравите океански  и морски екосистеми са 
по-продуктивни и са задължителни за устойчива икономика. Синята икономика за-
сяга множество дейности, сред които аква култури, крайбрежен туризъм, корабопла-
ване, енергетика, туризъм и риболовни стопанства. Синият растеж в крайбрежния и 
морски туризъм се прилага чрез разработване на морски пространствени планове и 
стратегии за управление на крайбрежието. Основни приоритети в областта на мор-
ския транспорт са свързани с развитие и модернизация на пристанищата, повишаване 
на качеството на услугите, прилагане на интелигентни транспортни системи, сигур-
ност и безопасност на превозите, както и ограничаване на вредните емисии от кора-
боплаването. Синият растеж се свързва с въпроси за риболова, генерирането на 
заетост, привличането на крайбрежен и круизен туризъм, цялостната бизнес среда, 
правната рамка, свързана с морското дело, възможностите за партньорство и ролята 
на морските клъстери и мрежи. Синята икономика, която е основана в съответствие с 
концепцията и принципите на Зелената икономика и взаимно се подкрепят, е инстру-
мент, който предлага специфични механизми за малките островни развиващи се дър-
жави и крайбрежните държави като Българея, за да се справят с предизвикателствата, 
свързани с устойчивото развитие. 
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Abstract: The Growth of the Blue Economy requires a strategic communication based on 
specific communication constants from the practice and theoretical concepts. The proposed 
paper considers the communication for Blue Growth as complex process based on the 
European Commission concept of long term strategy for smart, sustainable and inclusive 
development of sectors, and focuses on the narrative aspect of the communication in the 
tourism sector. As the communication codes are fundamental of the proposed model, the 
updating and optimizing of the codes with proper signs and already settled codes is crucial 
for the diversity of the narrative communication. The research of codes in case of 
destination brand narrative Pomorie is exemplification of the concept of strategic 
communication paradigm based on narrative approach for Blue Growth in the field of 
tourism and destination brand. 
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Увод 
Растежът на синята икономика изисква ясен подход, който е базиран на специ-

фични комуникационни константи и концепции, развиващи тези константи. В нас-
тоящото изследване синята икономика се разглежда основана на концепцията на 
Европейската комисия: дългосрочна стратегия за интелигентно, устойчиво и приоб-
щаващо развитие на секторите, предоставяне на знания и правна сигурност. Така 
формулираната стратегия е своеобразно комуникационно предизвикателство за из-
граждане на адекватна осведоменост и ангажираност на всички заинтересовани стра-
ни и това е предпоставка за теоретично и практическо изграждане на комуникацион-
на парадигма, която да отговаря на поставените цели. 

Концепцията за синьото развитие е стратегическа, защото преобръща отрица-
телите прогнози за климатични и екологични промени в положителни такива, чрез 
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идеята да привлече и обедини нови идеи и възможности за развитие с потенциално 
ниско въздействие върху околната среда (Soma и съавт., 2018). Разбира се, синьото 
развитие има своите стратегически и прагматични измерения. Настоящото изследва-
не е фокусирано върху стратегическия комуникационен наратив за синята икономика 
от призмата на разглеждането й като наратив. Наративът за синьо развитие засилва, 
вместо да ограничава, необходимостта от колективни действия (Bowen и Fankhauser, 
2011). В този смисъл е оправдано разглеждането на синята идея като мономит: една 
тема положена върху множество привидно различни митове и наративи. Съставен 
елемент от така наречения мономит за синята икономика е туризмът. 

Методология  
Настоящото изследване поставя фокус върху стратегическата комуникационна 

парадигма за наративно представяне на икономическите сектори, които концепцията 
за синя икономика застъпва, като разглежда конкретно сектора туризъм и представя 
разгърната интерпретация за приложението на локално ниво с казуса за дестина-
ционен бранд наратив Поморие.   

Отправна точка за този подход е становище на Европейската комисия публи-
кувано в доклад през 2015 година:  

Най-съществен и дори основен принос за синята икономика в страните от 
Черно море има крайбрежният туризъм. Въпреки усилията на крайбрежните 
държави и целевото финансиране от Черноморската програма за трансгра-
нично сътрудничество потенциалът за предлагане на иновативни решения 
остава доста нисък. От друга страна, обща културното наследство създава 
най-силната връзка между черноморските общности и страните. Също така 
е необходимо разработването на форми и продукти на алтернативния 
туризъм. Според данни на UNWTO около 37% от туристите избират фак-
тора „култура“ като съображения, на базата на които правят своите пла-
нове за пътуване. Общите усилия за поддържане на панрегионалния културен 
туризъм, включително възстановяване, реконструкция и опазване на култур-
ни паметници, би довело до икономическа полза за региона като цяло 
(European Commission and High Representative Of The European Union For 
Foreign Affairs And Security Policy, 2015, p. 10). 

 
В първа част настоящият доклад въвежда в теоретичното поле на наратива и 

мита, както и техните основни функционални променливи, за да ги обвърже с темата 
за туризма, като съществен сектор в концепцията за синя икономика в контекста на 
Черно море и България. Във втора част са изведени комуникационни кодове и въз-
можности за развитие на тези кодове, върху които може да се изгради наративна 
комуникация на дестинационнен бранд Поморие. Във финалната част са поставени за 
дискусия въпросите за интегрираността на наративите в мономит в услуга на комуни-
кационни цели, както и повдига въпроси за добрите практики при израждане и реали-
зиране на комуникацията.  

 

Кратко въведение в теорията за наратива и мита 

Терминът „наратив“ (англ. narrative от лат. narratio – разказвам) се среща за пър-
ви път в научната литература през 1966 г. в труд на американските литаретуроведи  
Р. Скоулз и Р. Келог под заглавие „The nature of narrative”. През 1966 г., в своето 
научно есе „Introduction a l`analyse structurale des récits“ (Увод в структурния анализ 
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на разказа) Ролан Барт казва: „…разказ има в мита, легендата, баснята, приказката, 
повестта, романа, епопеята, историята, трагедията, драмата, комедията, пантомимата, 
картината, витражите, комиксите, произшествието, разговора. Под тези почти без-
крайни форми разказът съществува във всички времена, във всички краища на земя-
та, във всички общества; разказът започва още с историята на човечеството“ (Барт, 
1991).  

Трактовката на Барт препраща концептуализирането на наратива в сферата на 
мита (от старогр. μῦθος, mythos – сказание, предание) и митологемата, като първични 
реализации на разказа, създаден още от зората на човешката цивилизация. За древни-
те общества истинността на мита е категорична, а неговото съдържание служи за мо-
дел на човешкото поведение (Eliade, 2005). Митовете функционират на емоционално 
ниво. Те не само „съдържат“ възприетите реалности и представят индиректно значи-
мите за човека парадокси, но и „обясняват“ как всичко това рефлектира във всеки-
дневния живот на хората (Levy, 1981). 

В основата на мита е заложена структурата на архетипите (от старогр. ὰρχέτῦπος – 
модел) и по този начин влиза в пряка връзка с емоционалното мислене на човека и 
неговите ирационални интерпретации. Но трябва да се отчете и това, че  „[м]итологи-
ческото мислене се адаптира винаги към новите културни модели“ (Кафтанджиев, 
2007).  

Като стратегически комуникационен подход ангажирането на митологическото 
мислене е съществен аспект за ефективността на комуникацията. Целенасоченото 
изграждане и развиване на наративи, които да служат на комуникацията могат не са-
мо да доведат до постигане на поставените цели, но и да я обогатят, развия и да улес-
нят процеса, при изричното условие - ако са използвани адекватни архетипни моде-
ли. Създаването на обща тема, която обединява множество наративи създава моно-
мит. Моделът Тhe hero`s journey на Джоузеф Кембъл представя един от възможните 
подходи в обединяването на множество нартиви в мономит чрез темата за пътя на 
героя (Campbell, 2004). Разбира се това е по-скоро илюстративен модел в случая на 
настоящото изследване за това как може да се създаде мономит. Отправната точка на 
изследването е, че синьото развитие се разгръща като своеобразен мономит, зареден 
с изключителен комуникационен потенциал. Синята идея е тема положена върху 
множество привидно различни митове и наративи. Съставен елемент от така нарече-
ния мономит за синята икономика е туризмът. 

Туристическият наратив 
Ако през миналия век концепцията за туризъм се разглеждаше по-скоро в кон-

текста на икономическите дивиденти, като останалите бяха оставени на заден план 
и/или не толкова широко застъпени, то в темата за туризма през 21-век се влагат и 
концепциите за екология, запазване на природата, устойчиво развитие, сигурност и 
правна уредба. Изграждането на синергичен баланс между посочените елементи е не 
само приоритет на заинтересованите страни, но и на обществото като цяло, т.е. неза-
висимо дали става въпрос за „продаването“ или „консумирането“ на туристическа 
услуга, действията биват съобразени и извършвани с оглед на запазването на приро-
дата и нейните блага. С тези съображения и въвлечени допълнителни теми, които 
разширяват разбирането за туризъм и по този начин комуникирането на разширената 
по този начин тема „туризъм“ може да е предизвикателна задача.  

Изследването/изграждането на наратив е подходящ подход с както с оглед на 
конструирането   и  изграждането  на  бранда,  така  и  на  потребителските  профили 
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(Schembri и съавт., 2010). От гледна точка на комуникацията по отношение на самите 
организации, наративите могат да се разглеждат като средство за споделяне на норми 
и ценности, увеличаване на доверието, споделяне на „неосъзнатото“ знание, увелича-
ване на емоционалните конотации и връзки, за сметка на деноталните (рационални) 
(Sole и Wilson, 2002). Следователно изграждането на наративи е в полза както за 
утвърждаването на обектите, така и за по-ефективното присъствие на всички участ-
ници в комуникационния процес. 

 
Комуникационните кодове 
За да се проследи подробно изграждането на комуникационните наративи, 

следва тяхното изследване да започне от най-малката значеща единица в структурата, 
респ. знакът. Той е обект на изследване от семиотиката, като настоящото изследване 
не се фокусира върху неговата същност и природа. Това, което е от значение, в слу-
чая е свързано с интегрирането на знаците в контекст и тяхното „разчитане“. Разчита-
нето е обусловено от процесите на кодиране и декодиране и в този смисъл в контекс-
та на комуникацията се използва „семиотичния плурализъм“ както поради възмож-
ностите за теоретизиране, така и тези за анализ на различни добри практики и фено-
мени. 

Комуникационните кодове могат да се интерпретират като споделен модел на 
представяне и възприемане на знаците, споделеното разбиране на даден знак или фе-
номен. От семиотична гледна точка кодовете широко кореспондират с трите основни 
конструкти, разбирания, които са необходими за интерпретацията на кода: света пос-
редством социалното знание, уменията за възприемане средата и жанра, както и мо-
далността и оценката за връзката между първите две (Chandler, 2007). В този смисъл 
кодовете са фундамент за ефективността на комуникацията. 

Кодовете съчетават универсални и специфични характеристики. Предвид мно-
гообразието на различни кодове в настоящото изследване са онагледени през приз-
мата на туризма, където туристът търси и потребява културни кодове. Характерен 
пример за това е наблюдението на Дж. Кълър: 

 

По целия свят, невъзпяти армии от семиотици – туристите, обикалят в 
търсене на знаци за нещо френско, типично италианско поведение, образцови 
сцени на ориентализъм, характерни американски магистрали или английски 
барове; и те глухи за обясненията на местните, че магистралите просто са 
удобни за пътуване, баровете са добри места за среща с приятели на питие 
или гондолите са естествен начин за транспорт в град, който е прорязан от 
множество канали, а туристите настоятелно разчитат тези обекти и 
практики като културни кодове (Culler, 1981). 

 

Кодовете трябва да са в парадигма, което дава възможност да се изследват и 
оптимизират. Кодовете функционират в динамичен контекст при наличие на много 
комуникационен шум. Стратегическият комуникационен подход се обуславя от 
адекватното оптимизиране на кодовете, взимайки предвид и развитието на цялостна 
интегрирана комуникация. Разграничаването на самостоятелно значещи кодове може 
да позволи тяхното развитие по отделно, както и успоредно, без да ограничава въз-
можностите за свързване, взаимодействие и интегриране в наратив. Интегрирането 
на комуникацията не ограничава развитието на кодовете по отделно. 
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Синхроничните и диахронични аспекти в развитието на кодовете:  
Синхронията и диахронията се отнасят до отношенията на състояние и развой и 

най-често до условното възприемане на времето (Бояджиев, 2006). Интензитетът на 
актуализирането на кодовете се определя от тяхната синхрония, т.е. реализирането 
им в конкретен момент от време. С оглед на настоящото изследване видовете тури-
зъм се явяват самостоятелни кодове в синхроничен план като тяхното развитие може 
да се проследи и в диахронична, последователна ос – исторически план. 

От гледна точка на процесите „всяко декодиране е ново кодиране“ (Boutaud, 
1994), което е в пряка връзка с изграждането и надграждането на наратива като пос-
ледното обуславя по-високата ефективност на комуникацията.   

Наличието на наратив не е единствен път за комуникиране. Наративи могат да се 
изграждат на база на моментното състояние на елементите (Lee и Shin, 2015). Това 
означава, че наративът може да се гради както върху диахронията, така и върху син-
хронията на кодовете, т.е. потенциалът на комуникирания наратив не е задължително 
да е обуславен от неговото развитие във времето (и дали той е утвърден в съзнанието 
на хората или не), но може да се разгърне посредством създаването на нови синхро-
нични кодове, което инпонира на идеята на Боуен и Фанкхаусер (Bowen и Fankhauser, 
2011), че наративът за синьо развитие засилва необходимостта от колективни дейст-
вия, респективно едновременно синхонично и диахронично развитие на кодовете.  

 
Развитието на кодовете за изграждане на дестинационен бранд наратив 

Поморие  
Комплексността на наративните конструкти, като резултат от свързвания на 

множество знаци и кодове, се обуславя модел формиран не само от съдържаемите им 
характеристики, но и от комуникативния контекст, в който са поставени. Важно е да 
се отбележи фактът, че структурата им е колкото автономна, толкова и гъвкава. Авто-
номността им се определя от това, че са самостоятелно значещи и могат да функцио-
нират самостоятелно, докато гъвкавостта се определя спрямо синхроничната фаза на 
взаимодействието на кодовете както с други елементи, така и със заобикалящата 
среда.  

Развитието на наратив за комуникационни цели изисква развитието на знаците в 
кодове, като по-комплексни структури, които имат своите социални, икономически, 
политически и т.н. проявления. В този смисъл Поморие като морски курорт с история 
вече има изграден образ и имидж. За да служат ефективно на идеята за устойчиво 
развитие, те следва да се развиват и интегрират и естествената посока за това е фор-
мирането на дестинационен бранд наратив. 

По-долу е представен възможен модел за събиране на кодове и техния практи-
чески анализ за развитието на дестинация Поморие като бранд наратив. Поморие е 
избран поради няколко фактора: на първо място е фактът, че Поморие е морски ку-
рорт с международно значение, привличащ хиляди туристи годишно, което го прави 
отличен пример от практиката за изследване на кодовите системи и приложението им 
в комуникирането на дестинацията; също така, 25-вековната история на града го пра-
ви „благодатен“ източник за концептуализиране на наративни комуникации, както 
съществуващи, така и нови, защото Поморие е „един град, свидетел на половин чо-
вешка история – връстник на столетията, бродили по тези брегове” (Стефанов, 1971). 
В контекста на синята идея, Поморие е отличен пример поради това, че екологичното 
и устойчиво развитие на града е един от основните приоритети, с който са ангажира- 
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ни всички заинтересовани страни, поради природните дадености, с които разполага и 
които са в услуга не само на жителите, но и на гостите на града (Община Поморие, 
2016).  

Кодовете на дестинация Поморие, представляват видовете туризъм, чрез който 
се комуникира курортът както в синхорничен, така и в диахроничен план:  вакан-
ционен морски, балнео туризъм,  културно-исторически, религиозен, еко и природен, 
спортно-развлекателен, ловен, винен и дегустационен, орнитоложки, фолклорен и 
етноложки, фестивален. Всеки един от тях има своето самостоятелно развитие, но 
ефективността на комуникационните модели се постига чрез синергия на няколко 
(или всички) кодове. Тези видове туризъм са своеобразно диахронично развити 
кодове на Поморие при развитието на град в исторически план. Това развитие кон-
струира синхроничния план видовете туризъм в Поморие – града в настоящия мо-
мент.  За да навлезем по-подробно в представения пример, по-долу е представен в 
кратък вид историческия план на развитие на курорта. 

Град Поморие (със старо име Анхиало) е основан около 509 г. пр.н.е върху тра-
кийско селище на югозападния бряг на Поморийското езеро (Продромов, 1981). 
Въпросителните, свързани с конкретната история на града са множество, като исто-
рическите източници не са единодушни относно неговите основатели. Последващото 
развитие на града е белязано от културата на гърци, римляни и българи и честа смяна 
на владетели. Многовековното развитие на града дава възможност да се реализират 
културни и исторически кодове, респективно да се предлага културно-исторически 
туризъм. Към днешна дата основни обекти в това направление са Античната куполна 
гробница, църквата „Св. Преображение Господне“, манастирът „Св. Георги Победо-
носец“, архитектурният резерват „Стари поморийски къщи“ и др.  

Поморие е обявен за курорт през 1936 г., въпреки че калолечението се развива 
като услуга, предлагаща се на посетителите, години преди това. Това се дължи на 
разположението до Поморийско солено езеро, което е основен източник на лечебна 
кал. Благодарение на него, а и на природните дадености като цяло, дълги години се 
развива балнеоложки туризъм, който включва различни видове лечение: морелече-
ние, слънцелечение, пясъколечение, калолечение, луголечение, гроздолечение 
(Продромов, 1965, Продромов, 1981). Важно е да се отбележи фактът, че в голямата 
си част кодовете на балнеоложкия туризъм имат своето диахронично развитие, но 
към днешна дата синхроничната им реализация отсъства. Понастоящем дестинацията 
комуникира кодовете на калолечението и луголечението, като интегрирането на оста-
налите може да изведе оптималността на комуникационния наратив. 

Традиции във винопроизводството могат да се отнесат още от времето на древ-
ните траки, като благоприятните климат и почва го правят един от основните поми-
нъци на населението през вековете. Наративният аспект в развитието на кода се изра-
зява в създаването на кодове чрез връзка между виното като знак и различните култу-
ри и истории. Към настоящия момент в Поморие има няколко големи производители 
на вино и алкохолни продукти, позиционирани на международния пазар и разпоз-
наваеми от потребителите.  

В последните години широко се застъпва развитието на фестивалния туризъм, 
който може да бъде проследен по-скоро в синхроничен план, отколкото в диахрони-
чен. Фестивалният туризъм е комуникационен код, който вече има своето позициони-
ране в международен план, но и необходимостта от развитие и обогатяване.  

Трябва да се има предвид, че развитието на комуникационните кодове и свързва-
нето им в наративи е освен изследователска задача, преди всичко практико-насочена 
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дейност, чиято ефективност като се изследва в практическата реализация, на база на 
поставените цели в това число и обратната връзка. както за отделните елементи, така 
и за свързванията по между им. 

Концепцията за наратив Поморие е илюстративен пример за устойчивост на 
митологичните представи, които неизменно служат на комуникацията на пред-
лаганите туристически продукти. Нещо повече – тази устойчивост може да се интег-
рира в мономита за Синя икономика като негова като значима стратегия на бъдеще-
то. Или както Димитър Стефанов е написал преди почти половин век:  

 

А вълните все така продължават да мият малкото парче земя, на която 
живее градът. Спонтанният морски шепот придружава неговия път през 
вековете и му дава сили в трудните моменти. Затова днес Поморие излага 
лик на слънчевите лъчи и пъргаво крачи по хилядолетния път, започващ в 
сумрака преди 25 столетия, за да мине през нашата съвременност и отиде 
далеч в светлото бъдеще на идните поколения. (Стефанов, 1971) 

 
Наративният подход като стратегическа комуникационна парадигма 
Амбивалентността на кодовете по отношение на тяхната синхрония и диахрония 

обогатява комуникацията и определя наситеността на знаци в наратива. За постигане-
то на наратив в контекста на синята идея и в частност на дестинационен бранд 
Поморие са необходими колективни усилия от всички заинтересовани страни. Нещо 
повече историческото развитие на кодовете, в частност за изграждане дестинационен 
бранд наратив, се пресича от множество географски, екологични, икономически и 
други кодове например кодовете на търговията, достъпността с оглед на разположе-
нието в близост до летище, възможностите за сухопътен и морски транспорт, бли-
зостта до по-големи градове и прочее, които от своя страна са самостоятелни нарати-
ви в мономита за синята икономика. 

В този смисъл изграждането на бранд наратив не е самоцел, а стратегически цик-
личен комуникационен процес на натрупване, свързване и развитие. Бранд наратива 
може да се разглежда като стратегическа комуникационна парадигма, когато взимат 
предвид контекста, формата, съдържанието и реализирането (включващо актуализи-
ране, свързване, кодиране и декодиране/ интерпретиране на кодовете). 

От практическа гледна точка като комуникационна стратегия изграждането на 
бранд наратив следва добри практики на събиране и анализ на първична информация, 
целеполагане, сегментиране, планиране (в т.ч. избор на комуникационни канали), 
реализиране и/или други в зависимост от конкретния случай. В етапа на реализиране-
то избраните за комуникиране елементи трябва да достигнат до целевите аудитории. 
Трансмедийният наратив е концепция за използване на различни комуникационни 
канали за дистрибутиране на съобщения, които са едновременно самостоятелни и 
взаимно свързани. В този смисъл създаването на трансмедийни наративи е предизви-
кателна и тежка задача за комуникаторите, но с огромен потенциал за достигане до 
повече заинтересовани страни с повече точки на контакт, което от своя страна разши-
рява полето от  възможности за въвличане и ангажиране, обмен на информация, диа-
лог и развитие на комуникацията. Това са предпоставки за устойчивост на комуника-
ционната стратегия при комуникирането на сложни и комплексни послания свързани 
едновременно с прагматични и абстрактни идеи.  

Въздействащите конотации, или иначе казано грабващите послания, не са един-
ствено комуникационно предизвикателство, нито гаранция за ефективност и устойчи-
вост на комуникационния модел. Идеята за развитието на образа в бранд наратив е 
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възможност за създаване на стратегическа комуникационна парадигма, в която има 
приемственост и хармония на всички елементи в комуникацията и те се реализират 
по оптимален начин. 

 
Заключение и дискусия 
Потенциалът на наратива в комуникацията може да се разгърне посредством 

обединяването/ интегрирането на кодове в наративи и наративи в мономит. Концеп-
цията за Синя икономика включва множество самостоятелно значещи комуникацион-
ни елементи и променливи в това число идеите за иновациите, технологиите, еколо-
гията, сигурността, развитието на регионите, юридическата осигуреност и други. 
Всички тези елементи са изградени от множество кодове, които посредством адекват-
ни свързвания, ефективна дистрибуция могат да се обединяват в наративи, които да 
оформят и обогатят мономита за синята идея.   

По отношение на ефективната дистрибуцията и огромният обем кодове, свърза-
ни в наративи е уместно ориентирането в посока на трансмедийност на наратива, а 
именно използването на различни комуникационни канали, които са не просто интег-
рирани, но и свързващи се в общ наратив. В този смисъл целта на трансмедийния на-
ратив е съдържанието през различните комуникационни канали не просто да импони-
ра и да се интегрира, но да формира цялостна развиваща се история.  

Настоящото изследване предлага посока за стратегическо комуникиране на си-
нята идея, но не изчерпва изследователския още по-малко практическия потенциал 
на мономита и наратива като комуникационна парадигма. Даденият пример за из-
следване на комуникационните кодове за дестинационен бранд наратив е много мал-
ка част от комуникационния процес, но със заявката, че е фундаментален за ефектив-
ността на комуникацията, защото предполага събиране на голям обем от информа-
ция, която да бъде анализирана, заложена в комуникацията и потенциално достъпна, 
а защото не и, атрактивна и ангажираща за адресатите. В този смисъл последващи 
изследвания на кодовете в синята идея изглеждат оправдани, както и полагането на 
изследователски и практико-приложни усилилия за развитието на кодовете в нарати-
ви, които да служат на обща стратегическа комуникационна парадигма.  
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Аннотация: В статье рассматриваются последние новые направления в использо-
вании цифровых технологий в иноязычном образовании, для формирования открыто-
го образования, позволяющего повышать компетентность специалиста в условиях 
современного общества. 
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Abstract: The article considers the latest modern directions in the use of digital technologies in 
foreign language education, for the formation of an open education which allows to 
increase the competence of a specialist in the conditions of modern society. 
 

Key words: globalization, digital technologies, e-learning, open education, massive open 
online course 
 
 

В ХХI веке происходят существенные изменения связанные с новыми научными 
открытиями, глобализацией, развитием космонавтики, робототехники, искусственно-
го интеллекта. Не остается в стороне и образовательная система и, в первую очередь, 
система высшего образования, ответственная за подготовку квалифицированных 
кадров для рынка труда. Мировая образовательная система современного социума 
вышла на новый виток развития под влиянием двух основных тенденций: процессов 
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всеобщей глобализации и появление новых информационно-коммуникационных тех-
нологий. 

 

В условиях рыночных отношений, развитие высшего профессионального обра-
зования очень тесно увязывается с проблемами развития общества, его закономер-
ностями и тенденциями: 

 переход общества на рыночную экономику; 
 рост наукоемких производств; 
 увеличение объема научной и технической информации почти вдвое за 

последние пять лет и прогнозируется обновление информации каждые три 
года; 

 быстрая смена технологий, обнаружившая недостаточный уровень квалифи-
кации специалистов; 

 активное использование современных информационно-коммуникационных 
технологий, как в образовании, так и в производстве. 

 

При этом нельзя не учитывать и тот факт, что в ХХI веке происходят существен-
ные изменения связанные с активным внедрением цифровых технологий во все сфе-
ры общества. Эпоха интернетизации, начавшаяся с 1993 года, коренным образом из-
менила мир. Сегодня в современных школах и вузах обучается новое поколение де-
тей и студентов, которые не мыслят себя без сети интернет. Справедлив вопрос, 
необходимо ли менять теории и методики обучения? Каковы новые системы обу-
чения? 

Нельзя забывать, что мы живем в эпоху информационного общества, когда  по-
ток информации настолько велик, что те знания, которые мы получили еще год на-
зад, уже сегодня могут стать устаревшими. Поэтому современная система образова-
ния должна быстро реагировать на вызовы общества и быть способна не только 
вооружать знаниями обучающегося, но и формировать потребность в непрерывном 
самостоятельном овладении ими, привить ученикам навыки самообразования, само-
стоятельного и творческого подхода к знаниям в течение всей активной жизни чело-
века. Другими словами, образование должно стать таким социальным институтом, 
который был бы способен предоставлять человеку разнообразные наборы образова-
тельных услуг, реализуя основной тезис Юнеско „Образование в течение всей жизни“.  

Система отечественного образования, в том числе и система иноязычного обра-
зования в последние годы переживает существенные изменения. Эти изменения в 
большей степени связаны с более высокими требованиями рынка труда к системе 
профессионального образования. Сегодня на рынке труда ценятся не только специа-
листы в своей отрасли знаний, но и что немаловажно, знающие иностранные языки и 
свободно владеющие компьютером и информационными технологиями. 

В связи с этим, одной из важных направлений подготовки квалифицированных 
специалистов является подготовка их к работе с информацией, другими словами, 
наряду с формированием профессиональных компетенций необходимо формировать 
и  информационную компетентность. В Казахском университете международных 
отношений и мировых языков им. Абылай хана (КазУМОиМЯ), а также в Казахстанско-
Американском свободном университете внедрению современных цифровых техноло-
гий в процесс обучения студентов придается очень  большое значение. Преподавате-
ли иноязычного образования уже внедрили новшества технического прогресса в пе-
дагогический процесс. Применение информационно-коммуникационных технологий 
на занятиях иностранного языка стало нормой и полностью доказало свою эффектив-
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ность. Использование информационно-коммуникационных технологий помогает 
повысить уровень преподавания, обеспечивает наглядность, аудио поддержку, кон-
троль знаний,  содержит большой объем информации, мотивирует студентов к обу-
чению.  

Очень эффективным в плане использования ИКТ в учебном процессе  иноязыч-
ного образования стал элективный курс для магистрантов разработанный профессо-
ром Джусубалиевой Д.М. „Информационно-коммуникативные технологии в ино-
язычном образовании” (кредита). Магистранты, в ходе изучения данного курса 
знакомятся с новейшими информационными технологиями, которые могут быть 
успешно применены в практике изучения иностранного языка. В ходе изучения курса 
обучаемые приобретают навыки разработки электронных курсов с использованием 
ИКТ (аудио-, видео- вставки, анимационные вложения, структурирование инфор-
мации, использование интернет технологий для разработки курсов и т.д.), что дает 
возможность активного, иногда в игровой форме, обучения иностранных языков и 
большой мотивации обучающихся. Все занятия проходят в интерактивной форме,  
магистранты учатся  разрабатывать свои цифровые ресурсы для разъяснения 
материала. Все это проходит в виде проектных работ в малых группах. В рамках 
этого курса все самостоятельные работы (СРМ) и самостоятельной работы под кон-
тролем преподавателя (СРМП) осуществляется дистанционно через систему 
MOODLE, которая эффективно работает на всех ступенях образования нашего уни-
верситета и все преподаватели эффективно ее используют. 

 

Система MOODLE предоставляет огромный спектр возможностей для органи-
зации дистанционного обучения в языковом вузе:  

– форумы и блоги, позволяют организовать пространство для представления и 
обсуждения результатов своей деятельности; 

– wiki, с  его помощью  можно организовать коллективную работу с докумен-
тами; 

– создание глоссариев, позволяет организовать коллективную работу над 
списком терминов, которые будут автоматически связываться по всему 
содержимому курса; 

– создания web-страниц с возможностью вставки графических объектов, аудио 
и видео; 

– создание электронных тестов самоконтроля; 
– размещение файлов любого формата; 
– базы данных, являющиеся расширением идеи глоссариев до работы над 

любыми структурированными записями; 
– интерактивные лекции; 
– семинары, позволяющие организовать многопозиционное, многокрите-

риальное оценивание работ учеников; 
– дискуссии в виде чатов и форумов и др. [1] 
 

Применение дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в процессе 
обучения  является одним из показателей глубины информатизации учебного про-
цесса в высшем учебном заведении и,  в некоторых случаях,  может свидетельство-
вать о качестве подготовки выпускаемых им специалистов.  Дистанционное обучение 
во многих вузах Казахстана проводится в интеграции с традиционным обучением, 
что дает большие возможности лучшего усвоения предмета и его основных теорети-
ческих материалов.  
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Поскольку дистанционное обучение, это обучение на расстоянии, то и учебный 
контент его несколько отличается от традиционного. Учебный контент для дистан-
ционного обучения – это содержание учебных электронных курсов, учебных мате-
риалов, размещаемых в учебной среде в виде файлов различных форматов (текст, 
рисунки, видео-, медиа- файлы) или в виде ссылок на различные интернет- сайты и 
образовательные ресурсы. Он предназначен для самостоятельной работы обучаю-
щихся, поэтому должен содержать разъяснения, инструкции, справочные материалы, 
тесты для самопроверки знаний, план работы, формы обратной связи и т.д. Другими 
словами в ходе обучения с использованием технологии  дистанционного обучения 
помимо традиционных учебников активно используются электронные  образователь-
ные ресурсы (электронные учебники, ЦОРы мультимедийные обучающие прог-
раммы).  

В последнее время многими вузами мира очень активно стали использовать 
новую форму открытого образования – Массовые Открытые Онлайн Курсы (МООК), 
абравиатура МООК (англ. – Massive Open Online Course, MOOC).  МООК дают воз-
можность свободного доступа большого числа желающих к новейшим курсам, кото-
рые могли бы снизить стоимость получения высшего образования и, даже изменить 
существующие модели высшего образования.  В основе MOOК лежит понятный для 
образования процесс трансляции  знаний от учителя к ученику. Определяющим фак-
тором успешности курса является его дизайн: курс должен быть  спроектирован так, 
чтобы студент смог освоить материал без участия преподавателя. 

Студенты могут осваивать такой материал разными способами, в зависимости от 
своих  знаний, навыков или интересов. Курсы можно обогащать дополнительным 
подготовительным материалом (видео – лекцией, обучающих видеороликов, покры-
вающих широкий диапазон по тем или иным темам). В идеале, формат MOOК поз-
воляет уйти от модели образования „одной для всех“ к модели „одной для одного” и 
дать студентам возможность индивидуализированного обучения[2]. 

Массовость курсов приводит к тому, что студенты объединяются в сообщества, 
как в он-лайн среде, так и в группы, для того чтобы помочь друг другу в обучении. В 
силу большого размера таких интернет-сообществ, студенты могут взаимодейство-
вать друг с другом больше и глубже, чем они могли бы в обычной группе. Такие 
сообщества начинают непосредственно влиять на сам курс: студенты разыскивают 
дополнительные материалы и делятся ими, обсуждают на форумах возникшие слож-
ности и предлагают  пути их решения.  

Эти курсы могут создавать как профессиональные преподаватели, учителя, так и 
специалисты – профессионалы. Основными принципами МООК были свободный 
доступ, простота в обучении, связь традиционных и интерактивных форм обучения, 
возможность общения с автором курса. После полного  его завершения и выполнения 
всех заданий автор курса выдает сертификат тем обучающимся, кто успешно освоил 
курс. 

Необходимо подчеркнуть, что открытое образование предполагает открытость 
будущему, а его дальнейшее развитие связано с преодолением закрытого и прида-
нием процессу обучения открытого творческого характера. 

Именно поэтому свободное развитие индивидуальности является условием 
развития и эволюции общества. Для открытой системы образования данное поло-
жение выступает основополагающим фактором, тогда как классическая модель об-
разования предполагает жесткие нормы, унифицирующие человеческую индиви-
дуальность. 
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С появлением МООК (Массовых открытых онлайн-курсов) дистанционное 
образование получило новый толчок в своем развитии. Массовые открытые 
онлайн-курсы как феномен очень быстро завоевали популярность в мире.  

Было разработано несколько уникальных платформ МООК, которые предлагали 
независимые курсы или курсы совместно с каким-либо университетом. Все большее 
количество университетов стали интересоваться МООК с целью расширения досту-
па, маркетинга и продвижения своего учебного заведения, а так же для возможного 
развития нового источника дохода.   

Так в чем же  состоит секрет МООК и почему эти образовательные курсы 
набирает все большую популярность в мире и развивается стремительными темпами? 

По своей сути МООК является логическим развитием открытых образова-
тельных ресурсов (Open Educational Resources, OER). Джордж Сименс и Стивен 
Дaунс в 2008 г. разработали курс, в котором приняли участие более 2300 студентов. 
Еще большее внимание и мировой резонанс — это явление получило в 2011 г., когда 
профессор Стэндфордского университета Себастьян Трун провел бесплатный онлайн 
курс „Искусственный интеллект“ для 160000 студентов из 190 стран мира, из кото-
рых 28000 студентов успешно завершили этот курс [3]. 

 

Изначальная цель МООК – „открыть“ образование и предоставить бесплатный 
доступ к высшему образованию для большего количества студентов из разных стран.  
В отличие от традиционных университетских онлайн курсов, МООК имеют две 
ключевые черты (Wikipedia, 2012): 

1. Открытый доступ – любой человек может бесплатно стать участником онлайн   
курса 

2. Масштаб – в курсе может участвовать бесконечное количество людей 
 

Такая двойственность стала причиной того, разработчики курсов стали интер-
претировать их  по-разному.  Одни создавали  МООК массивными, но не открытыми, 
а другие открытыми, но не массивными. Уайли (2012г.) отметил, что такая двусмыс-
ленность в понятии МООК может стать угрозой для дальнейшего развития ресурсов 
открытого образования и открытых курсов, поскольку, когда речь идет о бесплатнос-
ти курсов, то никто не будет думать об их открытости, т.к. это сопряжено с вопро-
сами  лицензирования и разрешения на предоставление МООК.   

Поскольку в основе концепции развития МООК лежат идеалы открытого обра-
зования, идея о том, что знания должны свободно передаваться от человека к чело-
веку, желание учиться должны быть поддержаны без каких-либо демографических, 
экономических или географических ограничений, то все это взяли на вооружение 
элитные университеты, организовавшие онлайн курсы и запустив открытые обу-
чающие порталы, такие как edX. Новые коммерческие проекты, такие как Coursera и 
Udacity, были запущены совместно с престижными университетами, которые 
предлагали бесплатные онлайн курсы или взимали за них небольшую, чисто сим-
волическую  плату. Так была организована новая компания Futurelearn  на базе 
Открытого Университета в Великобритании, с целью собрать вместе все бесплат-
ные, открытые онлайн курсы от лидирующих британских университетов для уча-
щихся со всего мира (Futurelearn, 2013) [4,5]. 

Массовые открытые онлайн курсы позволяют студенту вне зависимости от мес-
та нахождения и времени получать нужные ему знания, за которыми ранее ему 
пришлось бы  поехать в тот или иной университет в ту или иную библиотеку нередко 
в другую страну. Происходит трансформация дистанционного обучения в более 
доступную форму, которой может быть МООК. Учитывая то, что многие курсы 
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рассчитаны на собственный темп изучения материала, студент сам регулирует пе-
риод, за который он обучается и тем обучения.  Очень важно понимать, что массовые 
открытые онлайн-курсы не является заменой базовому образованию, они лишь до-
полняют основное образование, позволяя студенту в режиме самообучения в дистан-
ционной форме получать именно те знания и ключевые навыки, которые студент 
считает необходимым в своей будущей профессии. Эти курсы он может получать не 
только у  преподавателя своего вуза, но и у преподавателя любого другого вуза, в том 
числе и за рубежом. Иными словами студент получает именно те ключевые знания,  
которые он хочет получить и которые ему должны (по его мнению) пригодиться в 
будущем.  

Таким образом массовые открытые онлайн-курсы является неотъемлемой 
частью так называемой концепции „Lifelong education – Обучение на протяжение 
всей жизни”, и развивает самообразовании современного студента.  

МООК – это образование будущего, позволяющее „открыть“ высшее образо-
вание путем предоставления доступных, гибких, ускоренных курсов бесплатно или 
за небольшую плату для студентов, которые заинтересованы в обучении.  

Резюмируя сказанное выше можно отметить, что современное образование не 
стоит на месте  и чтобы соответствовать  тенденциям мирового сообщества, сделать 
образование более открытым для инноваций, необходимо внедрять в систему казах-
станского высшего образования все новое, что накоплено в мире и что может при-
вести к повышению качества отечественного образования, соответствующего вызо-
вам 21 века. 
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СЪБИТИЯ В ОКЕАНА, ПРЕДИЗВИКАЛИ ПОЛИТИКИТЕ НА УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ 
В „Ключови моменти за околната среда от 1960-те до 2006” – Институт 

Уърлдуоч Ню Йорк представя онези събития в океана, предизвикали посетнешни 
национални, регионални глобални инициативи и действия за устойчиво развитие на 
света1. 

 
1962 г. 
ТОКСИЧНИ ХИМИКАЛИ 
6/1962 
Морският биолог Рачел Карсон издава книгата „Смълчаната пролет”, 

привличайки вниманието към заплахите от отровните химикали, разпилявани 
в океана и околната среда.  

TOXICS 
6/1962 
Marine biologist Rachel Carson publishes Silent Spring, calling attention to the threat 

of toxic chemicals to people and the environment. 
Source  
RachelCarson.org 
Links  
Rachel Carson Institute 
Natural Resources Defense Council: The Story of Silent Spring 
Silent Spring Institute 
Worldwatch Links  
Reducing the Use of Toxic Chemicals Advances Health and Sustainable Development 
Worldwatch Paper 153: Why Poison Ourselves? A Precautionary Approach to 

Synthetic Chemicals 
Worldwatch Research Library: Health  
1967 г. 
 
ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
3/18/1967 
Нефтеният танкер „Тори Каньон” засяда и от него изтичат 117 000 тона 

суров петрол в Северно море около Корнуол, Великобритания. Масивното за-
мърсяване поставя въпроса за юридически изменения, които да привличат 
корабните собствениците към отговорност за последиците от причинения раз-
лив. С това се слага началото на развитието на международното право за окол-
ната среда. 
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POLLUTION 
3/18/1967 
The Torrey Canyon oil tanker runs aground and spills 117,000 tons of oil into the 

North Sea near Cornwall in the United Kingdom. The massive local pollution helps prompt 
legal changes to make ship owners liable for all spills. 

Source  
Scilly News: Torrey Canyon  
Links  
Earthnet Online Disaster Management Database: Torrey Canyon 
Worldwatch Links  
Worldwatch Paper 145: Safeguarding the Health of Oceans 
Worldwatch Research Library: Oceans  
1973 IV 
 
ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
11/2/1973 
Приета е Конвенция за предотвратяване на замърсяванията от кораби 

(MARPOL), с цел да се ограничи изхвърлянето на замърсители от океанските 
кораби. Това регулира дъмпинга и случайните разливи на нефт, мърсотии, 
пластмаси, отпадни непречистени води. 

POLLUTION 
11/2/1973 
The Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) is adopted to 

restrict the release of pollutants from ocean-going vessels. It regulates dumping and 
accidental spills of oil, garbage, plastics, and sewage. 

Source  
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 
Links  
International Maritime Organization 
Worldwatch Links  
Worldwatch Paper 145: Safeguarding the Health of Oceans 
Worldwatch Research Library: Oceans  
1982 II 
 
ОКЕАНИ  
12/10/1982 
Конвенцията на ООН за морско право установява цялостна структура за 

използуването на океаните и определя условията за опазване на океаните, 
предотвратяване на замърсяването им, защитава и възстановява популациите 
на морски видове.  

OCEANS 
12/10/1982 
The UN Convention on the Law of the Sea sets a comprehensive framework for ocean 

use and outlines provisions on ocean conservation, pollution prevention, and protecting and 
restoring species populations. 

Source  
United Nations Convention on the Law of the Sea 
Links  
United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea 
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Worldwatch Links  
Worldwatch Paper 145: Safeguarding the Health of Oceans 
Worldwatch Research Library: Oceans  
1989 I 
 
ЗАМЪРСЯВАНЕ 
3/24/1989 
Танкерът „Ексон Валдез” попада на подводен риф в Аляска, земята Принц 

Уилям Саунд, разливат се  76 000 тона суров петрол. Разливът е най-големият, 
който се е случвал в Съединените американски щати, разпростира се на повече 
от 5 100 километра стара брегова линия, покривайки я с нефт и убива повече от 
250 000 птици. 

POLLUTION 
3/24/1989 
The Exxon Valdez tanker runs onto a reef in Alaska's Prince William Sound, dumping 

76,000 tons of crude oil. The spill, the largest ever in the United States, covers more than 
5,100 kilometers of pristine coastline with oil and kills more than 250,000 birds. 

Source  
Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council 
Links  
National Oceanogaphic & Atmospheric Association (NOAA): The Exxon Valdez Oil Spill 
Worldwatch Links  
Worldwatch Paper 145: Safeguarding the Health of Oceans 
Worldwatch Research Library: Oceans  
Worldwatch Research Library: Pollution  
2001 XI 
 
РИБОЛОВ 
12/11/2001 
Нов ООН-договор за Консервация и Управление на рибните резерви с 

различен статус на миграция встъпва в сила, полагайки нови правила за 
риболов в международни води. 

FISHERIES 
12/11/2001 
Pathbreaking UN Agreement for the Conservation and Management of Straddling and 

Highly Migratory Fish Stocks enters into force, laying the ground rules for fisheries in 
international waters. 

Source  
United Nations, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, „The United 

Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and 
Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (in force as from 
11 December 2001)“ (New York: 2001) 

Links  
United Nations Food and Agriculture Organization: Fisheries 
WorldFish Center 
Worldwatch Links  
Worldwatch Paper 142: Rocking the Boat: Conserving Fisheries and Protecting Jobs 
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Worldwatch Research Library: Oceans 
2000 IV 
 
КОРАЛОВИ РИФОВЕ 
5/23/2002 
Обзорно изследване намира, че избелването на Големия бариерен риф на 

Австралия през 2002 година се влошава, засягайки до 60 процента от рифа.  
CORAL REEFS 
5/23/2002 
Survey finds that bleaching at Australia's Great Barrier Reef in 2002 may be the worst 

on record, affecting up to 60 percent of reefs. 
Source  
CRC Reef Research Centre, „Too Much Stress for the Reef?,“ press release 

(Townsville, Australia: 23 May 2002). 
Links  
National Oceanogaphic & Atmospheric Association (NOAA) Coral Reef site 
International Coral Reef Information Network  
The Coral Reef Alliance (CORAL) 
Intergovernmental Panel on Climate Change 
CRC Reef Research Centre 
ReefBase: A Global Information System On Coral Reefs 
Worldwatch Links  
State of the World 2002 - Chapter 2: Moving the Climate Change Agenda Forward 
State of the World 1999 - Chapter 5: Charting a New Course for Oceans 
State of the World 2000 - Chapter 2: Anticipating Environmental „Surprise“ 
World Watch Magazine: Indonesia's Coral Reefs on the Line, May/June 2001 
World Watch Magazine: Dust in the Wind, Jan/Feb 2002 
2002 IX 
 
ЗАМЪРСЯВАНЕ 
11/19/2002 
Петролният танкер „Престиж”, носещ на борда си 77 000 тона нефт, се раз-

цепва на две, като замърсява бреговата линия на Галиция, Испания, и предиз-
виква буря от световно недоволство заради пораженията върху морските обита-
тели и хората. 

POLLUTION 
11/19/2002 
Oil tanker Prestige carrying 77,000 tons of oil splits apart, contaminating Spain's 

Galicia coastline and unleashing public anger worldwide. 
Source  
„Thousands Protest in Madrid and Other Spanish Cities Over Prestige Crisis,” 

Associated Press, 20 December 2002 
Links  
Earthnet: Galicia (Spain) Oil Spill, November 2002 Articles 
International Herald Tribune: EU Moves to Ban Single-Hulled Tankers, 28 March 2003 
International Maritime Organization 
International Tanker Owners Pollution Federation 
Marine Conservation Biology Institute 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

135 

WWF International: November 2002 - Oil Spill off Spain's NW Coast 
Worldwatch Links  
Vital Signs 2002: „Oil Spills Decline“ 
Worldwatch Paper 145: Safeguarding the Health of Oceans 
Worldwatch Research Library: Oceans  
2003 V 
 
РИБОЛОВ 
5/15/2003 
Научен доклад съобщава, че индустриалния риболов е унищожил 90 про-

цента от световните рибни запаси от най-големите и най-значими в икономичес-
ко отношение видове риба. 

FISHERIES 
5/15/2003 
Scientists report industrial fishing has killed off 90 percent of the world's biggest and 

most economically important fish species. 
Source  
Ransom Myers and Boris Worm, „Rapid Worldwide Depletion of Predatory Fish 

Communities,“ Nature, 15 May 2003 
Links  
U.N. Food and Agriculture Organization: Fisheries Department 
Worldwatch Links  
State of the World 2004 - Chapter 5 Moving Toward a Less Consumptive Economy 
Worldwatch Research Library: Oceans  
 
РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ – С ПРИЗНАВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТОЙНО-
СТ НА ПРИРОДАТА И  КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 
Не е възможно България да се интегрира успешно, като пълноправен партньор в 

Европейския съюз без културата на устойчивото развитие, без стратегия, без рамка 
на действие и без пътна карта за постигане на хармонично общество, икономика и 
околна среда. За да бъде устойчиво, развитието трябва да се основава върху призна-
ването на вътрешната стойност на природата2. То трябва да използва природните и 
човешките ресурси така, че да предостави същите възможности и на бъдещите поко-
ления, да запази генетичното разнообразие и целосттта на екосистемите. Би следвало 
да са налице поне  три условия: 

- установяване на демократично общество; 
- установяване на пазарна икономика; 
- създаване на заинтересованост у всички членове на  обществото по проблемите 
на устойчивото развитие. 

Посочените условия са равностойни и взаимносвързани и са предварителни за 
устойчиво развитие на икономиката, както и за преодоляване на екологичната криза. 

Демократичното общество толерира максимално участието на всички граждани 
в решаване на проблемите на страната на отделните равнища. Индивидуалното мис-
лене  и  откритите дискусии се насърчават от демократичните институции. Това на 
свой ред стимулира свободния обмен на информация и усъвършенстването на позна-
нията. Демократичните институции осигуряват широка основа за контрол и равнове-
сие, което  предпазва от злоупотреби с властта. Демократичните институции са дока-
зали своята ефективност и при развитието на гражданската ангажираност на члено-
вете на  обществото3. 
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Пазарната икономика е  условие за устойчиво развитие и най-ефективно използ-
ване на ресурсите. Позволява постигането на икономическите и екологичните цели 
на възможно най-ниската цена. В много случаи пазарните механизми, като например 
търговията с емисии,  са социално най-ефективния начин за постигане на екологич-
ните цели. 

Пазарната икономика чрез стремежа към екологическо, социално и икономичес-
ко благоденствие, води към създаване на конкурентна среда. Монополите, независи-
мо дали са обществени или частни, не насърчават ефикасността, разнообразието и 
изобретателността. Пазарите се нуждаят от координация с институциите. Те не могат 
да функционират в институционален вакуум. Оставени сами на себе си, пазарите не 
успяват да задоволят обществените потребности. Да се грижат за опазването на окол-
ната среда и за защита на крехките природни ресурси. Опитът с неконтролираните 
пазари показва, че те водят до значително неравенство при разпределението на 
социалните блага. Ето защо пазарните институции трябва да са добре координирани 
с другите обществени институции, което ще осигури оптимално от обществена 
гледна точка ценообразуване и пълно задоволяване на целия спектър от обществени 
потребности. 

Този подход трябва да ститимулира инситуализацията на „екологично отговор-
ните пазари”. Те трябва да се основават на икономическите схващания за пазара, 
които са различни от неокласическите. Вместо да насочва ресурсите с оглед на нуж-
дите и ефективността на настоящия момент, „екологично отговорният пазар” би 
трябвало да се съобразява и с външните фактори, и със задължението да запази ре-
сурси и за бъдещите поколения. Такъв пазар ще се отнася положително към опаз-
ването на екологичните ресурси, като подхода към тяхното ценообразуване от гледна 
точка на устойчивото развитие. Той ще се стреми да интегрира инициативите за про-
изводство на екологически чисти продукти посредством екологически чисти проце-
си. Такъв пазар ще признае, че консумацията е само една част от екологично-иконо-
мическия цикъл (аналогично на хидрологическия цикъл), т.е. това, което се извлича 
от земята, се обработва, консумира и отново се връща в нея. С други думи, нищо не 
се губи. Често обаче това, което връщаме в земята, е токсично. Тази земя е нужна за 
жизнеността на бъдещите поколения и затова трябва да има ясно и точно определена 
„цена”4. 

Такова ценообразуване ще доведе до икономика, в която държавите ще опре-
делят рационални параметри на самоподдържащ се, устойчив капацитет и равнопос-
тавеност при разпределението на благата. Тези параметри очертават полето, в което 
се развива свободният пазар. Частните предприемачи ще могат да действат според 
принципите на пазарната икономика, но в определените социални граници. 

Всеки  гражданин, по силата на конституциите, има правото да диша чист въз-
дух, да пие чиста вода и да консумира чиста храна. Следователно гражданите трябва 
да имат свободен достъп до информацията, засягаща тези жизненоважни компонен-
ти. Право на такова има цялото общество и това право не може да се нарушава по ни-
какъв начин. Правителствата трябва да дават периодично отчети за състоянието на 
околната среда – толкова често, колкото се правят синоптичните прогнози. Общест-
веното участие при вземането на решения, засягащи околната среда, трябва да бъде 
достъпно до всеки гражданин. Всеки носи своята отговорност за устойчивото разви-
тие на обществото. При осъществяването на всяка своя дейност всеки гражданин е 
длъжен да зачита и опазва околната среда5. 
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От основно значение за възраждането на икономиката е развитието на нови 
технологии чрез различните форми на партньорство. Ефективната стратегия в об-
ластта на науката и развитието на нови технологии ще им позволи  да осъществят 
технологически „скок” – преход от съществуващите архаични технологии, въведени 
през годините на централизирано планиране, към модерни технологии, прескачайки 
западната технологична еволюция от периода 1960 – 1989 г. Примери как това може 
да стане, са изложени например в японската програма „Преден фронт на науката” и в 
програмата „Еврика” на Европейската общност. 

Основополагащ е принципът за минимално вмешателство в природата. Ако се 
извършва такава намеса, то трябва да се следва като основен пътеводител концепция-
та за устойчивото развитие по отношение на глобалните и дългосрочни екологически 
потребности. Съществените елементи на този фундаментален принцип са: постоянен 
стремеж за опазване на околната среда; опазване на човешкото здраве и съществува-
не; признаване правото на всички граждани, от днешните и бъдещи поколения, да 
живеят в чиста и здравословна околна среда; еднакви екологични условия за всички 
граждани, независимо от тяхното местожителство и доход; грижа за здравето и 
сигурността на работната сила; признанието, че нашите страни са част от по-голяма 
екологическа и социална общност, в която всички са зависими един от друг и носят 
еднаква отговорност; и накрая съзнанието, че превантивното опазване на околната 
среда в екологически, икомонически и социален аспект е по-добро, отколкото отстра-
няването на нанесените вече щети6. 

Важно е  социалният живот на страната да се организира около основните прин-
ципи на устойчивото развитие. Това предполага всички граждани да имат възмож-
ността да участват в прехода към устойчиво развитие, да спомагат за установяването 
на структура, задължаваща местни, регионални и национални организации да взимат 
участие. Условие за индивидуалното участие в устойчивото развитие е готовността 
на юридическата и административна система да откликват на искове, предявени от 
граждани, за щети, нанесени на околната среда. Много важно е създаването на наза-
висими структури от екологически неправителствени организации, в които заинтере-
сованите от състоянието на околната среда граждани могат да участват, да получават 
информация и да намират подкрепа и съдействие и от инвеститорите, и от публич-
ната администрация7.   
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Abstract: This article present, an Internet of Things Platform for Effective Management of 
Electricity Consumes. The main hardware components are the ESP8266 microcontroller 
from Espressif and HLW8012 specialized integrated chip from HLW Technology for 
measuring electrical power consumption. The software works on the TCP / IP stack and 
uses the MQTT protocol to communicate between devices. The minimum configuration 
includes a control device called „Gateway“ and two or more controllable devices called 
„Hosts“. A web based user interface provides access to the platform's functionality, which 
is with open architectures. 
 

Key words: IoT, ESP8266, HLW8012, MQTT. 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Устройствата от тип Интернет на нещата все по често стават част от нашия жи-

вот. Те се използват главно за управление и наблюдение на технологиите, която из-
ползваме всеки ден. Това означава, че устройствата обикновено са проектирани да 
бъдат лесно инсталирани и управлявани от потребителя. Промишлените анализатори 
смятат, че броят на свързаните устройства ще бъде 50 милиарда до 2020 г. Настоя-
щият доклад разглежда Интернет на нещата платформа за ефективен мениджмънт на 
електрически консуматори с възможност за измерване на консумираната енергията. 

 
I. АРХИТЕКТУРА 
Опростена архитектура на платформата е показана на Фиг. 1. Предложеният мо-

дел на архитектурата на системата е модулен и се състои от множество крайни уст-
ройства, наречени Hosts, които могат да включват различни домакински електричес-
ки уреди. Всяко от тези крайни устройства има мрежов интерфейс, който позволява 
на устройството да се свързва към безжичната домашна мрежа, като използва най-
популярните стандарти 802.11 b/g/n. Едно контролно устройство, наречено Gateway, 
контролира работата на всички хостове. 

Това контролно устройство осигурява командна връзка с крайните устройства, 
като по този начин осигурява тяхното дистанционно управление. 
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Фиг. 1. Архитектура на платформата 
 

Комуникационният протокол използва (MQTT) [1] за предаване на данни между 
управляващото и крайните устройства. Изборът на този комуникационен протокол се 
дължи на неговите предимства. Той е олекотен и отворен за обществено ползване, 
описан е в спецификация OASIS [2], стандартизиран е по ISO / IEC PRF 20922 [3] и 
функционира върху двойката протоколи Transmission Control Protocol / Internet Protocol 
(TCP/IP). 

 
II. ХАРДУЕР 
За комуникация през безжичната локална мрежа, платформата използва микро-

контролер Espressif ESP8266 [4], интегриран в Wi-Fi модула ESP-12 и разработен от 
екипа на Ai-Thinker. Измерването на консумираната енергия на управляваните уст-
ройства се извършва с интегрален измервател на енергия HLW8012 [5] (фиг.2). 

 

 
 

Фиг. 2. Електрическа схема на единично устройство 
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ESP8266 интегрира 32-битова MCU архитектура с ултра ниска мощност. Ядрото 
на процесора може да работи с тактова честота от 80 MHz или 160 MHz. Модулът 
поддържа стандартен RTOS, IEEE802.11 b/g/n стандарт и пълна имплементация на 
TCP/IP стека, което го прави идеален за добавяне към съществуващо мрежово уст-
ройство или за изграждане на отделен мрежов контролер. Може да се използва като 
мрежова точка за достъп (Access Point) за разширяване на съществуваща мрежа или 
като крайно устройство за потребителя. За използването му като Wi-Fi разширител 
или самостоятелно функциониращо мрежово устройство, чипът лесно може да се до-
бави към съществуващи микроконтролерни платформи посредством някои от интег-
рираните му комуникационни интерфейси SPI / SDIO или I2C / UART. 

HLW8012 чипа е проектиран за измерване на ефективните стойности на консу-
мирания ток и активна мощност на променливо токови консуматори, както и ефек-
тивната стойност на напрежението на захранващата мрежа. На Фиг. 3 е показана 
опростената блокова схема на интегралния измервател на енергия. 

 

 
Фиг. 3. Блокова схема на HLW8012 

 
Вътрешната логика на схемата се захранва с постоянно напрежение със стойност 

5V. Измерваните физични величини се подават на два диференциални усилвателя с 
програмируем коефициент на усилване. Използват се Delta-Sigma аналогови цифрови 
преобразуватели с разрядност на преобразуването – 24 бита, а задължителните циф-
рови нискочестотни филтри при този вид АЦП намаляват шума от квантуването. 
Това е от особено значение в случая, защото амплитудите на измерваните сигнали са 
много малки.  

За правилната работа на чипа, производителя е интегрирал и стабилизиран гене-
ратор на импулси с номинална стойност на тактовата честота f=3.579MHz, както и из-
точник на опорно напрежение със стойност Vref=2.43V. Основната грижа на матема-
тическия процесор е да преобразува получените цифрови стойности от преобразува-
нето в напрежение, което да бъде преобразувано в поредица от импулси с честота 
съответстваща напрежението. Системата за начално установяване (Power On Reset) се 
грижи при първоначално подаване на захранващо напрежение към HLW8012, всички 
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функционални възли на схемата да стартират работата си от едно предварително де-
финирано от производителя състояние, с което се гарантира правилната работа на 
чипа и в последствие коректността на направените измервания. 

За измерване на консумирания ток, производителя на чипа препоръчват да се из-
ползва 1÷2mΩ шунт от медно-манганова сплав или подобен, свързан последователно 
към товара (виж.  

Фиг. 2). Създалата се потенциална разлика на изводите на шунтовия резистор се 
подава на изводи V1+ и V1-, като за правилно измерване потенциалът на V1+ трябва 
винаги да е по-положителен от V1-. Стойността на шунтовия резистор се избира така, 
че амплитудната стойност на създаденият пад на напрежението на тези два извода да 
не надхвърли максимално допустимата стойност (43,75mV). Резистор със стойност 
1mΩ е подходящ за измерване на токове до 30А. Тъй като, разсейваната мощност при 
протичането на ток с такава големина е по-малко от 1W, това позволява да се 
използват резистори за печатен монтаж в корпуси 2512/2W. 

Напрежението на захранващата мрежа се измерва на извод V2+. Амплитудната 
стойност на напрежението, която не трябва да се надхвърля на този извод е ± 700mV. 
Това налага намаляване на потенциала на измерваното мрежово напрежение, като в 
случая може да се използва прост делител на напрежение. В спецификацията на 
HLW8012, производителят препоръчва използването на делител на напрежение от 
шест съпротивления 470kOhm в горното рамо на делителя и 1kOhm в случаите, че се 
използват чип резистори в корпуси 0603 или 0805. При такава конфигурация мащаб-
ният фактор е около 2821, което ще преобразува 230V на 82mV. От гледна точка на 
минимизация на дизайна (физически размери, себестойност) в горното рамо на дели-
теля сме използвали пет последователно свързани резистора, което променя мащаби-
ращият коефициент на 2351, даващ при 230V - 98mV на този извод. 

HLW8012 има два извода на които се генерират импулсни поредици с честота в 
зависимост от измерената стойност и коефициент на запълване на импулсите 50% и 
един извод чието логическо ниво определя коя физична величина да се измерва:  
ток-лог.“0“ или напрежение-лог.“1“. Зависимостта на генерираната честота за актив-
ната мощност се дава с уравнение (1), а тези за тока и напрежението, респективно с 
(2) и (3): 

 

(1)                     
. .

.  

 
(2)    

.
.  

 
(3)    

.
.  

 

На Фиг. 4 са показани графичните оригинали на създадената платка на платфор-
мата. Както може да се види от фигурата, размерите на конструираното устройство са 
много малки, така че то лесно може да бъде вградено във всеки домашен елек-
трически уред, който трябва да бъде контролиран. Към настоящият момент продукта 
може само да включва/изключва управляваното устройство чрез реле вградено в 
платката. Предвижда се тази основна функционалност в бъдеще да се разшири. 
Реализираното устройство е показано на  Фиг. 5  
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a) страна „елементи“ (top layer) 
 

b) страна „спойки“ (bottom layer) 
 

Фиг. 4. Графични оригинали на предложената платформа за управление  
на електрически консуматори 

 

a) страна „елементи“ (top layer) b) страна „спойки“ (bottom layer) 
 

Фиг. 5. Снимка на реализираното устройство 
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III. СОФТУЕР 
 

Изходният код на проекта е написан на C / C ++, използвайки Интегрирана среда 
за разработка (IDE) Microsoft Visual Studio Code [6] и PlatformIO [7]. По време на 
разработването на фърмуера, в зависимост от вида на устройството (Gateway или 
Host), се използват допълнителни външни библиотеки, както следва: 

• За управляващото устройство (Gateway) е разработен асинхронен TCP/IP 
MQTT брокер, вдъхновен от оригиналният Arduino MQTT [8]; 

• За поддръжката на асинхронен TCP / IP уеб сървър се използва ESP Async 
WebServer [9]; 

• Протоколът JSON за изпращане и получаване на команди за двете устройства 
Gateway и Host се обработва с помощта на ArduinoJson [10]; 

• MQTT клиент функционалност за хостващото устройство изисква 
PubSubClient [11]; 

• Измерване на консумираната енергия се осигурява от библиотеката HLW8012 
[12] на Хосе Перес; 

• Списък на свързваните хост устройства се съхранява в QList [13] на Мартин 
Фагарин; 

• Мрежово запитване към крайните устройства от страна на управляващото 
устройство се осигурява от ESP8266Ping [14] на Даниеле Коланарди; 

• Функционалността на таймера за двете устройства Gateway и Host се предо-
ставя от Ticker [15] на Стефан Стауб. 
 

Изгледът на контролният уеб интерфейс е показан на Фиг. 6. 
 

 
Фиг. 6. Изглед на контролния уеб интерфейс 
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Комуникацията между управляващото и крайните устройства се осъществява 
посредством MQTT съобщения върху TCP/IP протоколите ( 

Фиг. 7). 
Когато отделен хост се включи към захранващата мрежа, той изпраща към 

Gateway устройството „Здравей“ съобщение, съдържащо името му. Ако управлява-
щото устройство успешно е приело това съобщение, отговаря обратно, като изпраща 
към управляваното устройство своето име. Този „ехо“ сигнал от страна на Gateway 
устройството не само потвърждава, че е добавило към списъка на свързаните към 
него устройства, хоста инициирал комуникацията, но и че е записал в маршрутната 
си таблица съответният IP адрес на host устройството. Връзката между двете 
устройства се счита за установена след тройно изпращане на съобщението от тип 
„Здравей“. 

 

 
 

Фиг. 7. TCP/IP сесия за управление на електрически консуматори 
 

В работен режим потребителят комуникира с хост устройствата посредством 
управляващото устройство (Gateway). Когато към Gateway е изпратена потребителска 
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команда за включване на конкретно устройство, той от своя страна изпраща съобще-
ние „Контрол“ на IP адреса на устройството от таблицата за маршрутизиране, за да 
задейства желания хост. При получаване на съобщение „Контрол“ хостът периодич-
но отговаря с „Power“ съобщение. „Power” съобщението се състои от информация за 
консумацията на енергия, измерена чрез HLW8012, и съдържа 3 полета: напрежение 
на електрическата мрежа, консумиран ток и активна мощност от управляваното 
устройство. 

Пълният изходен код на HAS е наличен като отворен софтуер в GitHub Repository и 
може да бъде свободно изтеглено в Интернет на адрес: 

https://github.com/dimitarminchev/HAS8266 
 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящият доклад разглежда Интернет на нещата платформа за ефективен 
мениджмънт на електрически консуматори. Основните хардуерни компоненти са 
микроконтролерът ESP8266 от компанията Espressif и специализирана интегрална 
схема HLW8012 на компанията HLW Technology за измерване на консумирана енер-
гия. Софтуерът работи върху TCP / IP стека и използва протокола MQTT за комуни-
кация между устройствата. Минималната конфигурация включва едно устройство за 
управление, наречено „Управляващо устройство“ и две или повече управляеми уст-
ройства наречени „Крайни устройства“. Уеб базиран потребителски интерфейс оси-
гурява достъп до функционалностите на платформата, която е с отворена архитек-
тура. 
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Abstract: Ensuring ocean sustainability has become a global challenge, as unsustainable 
practices threaten marine biodiversity, fish stocks, food security and livelihoods. The 
objective of the paper is to identify the key challenges facing the world’s oceans and 
seafood industry as well as the policy options and reform opportunities for the global trade 
system to support a transition towards sustainable seafood industry and healthier oceans. 
The policy options are: closing the market for illegal, unreported, and unregulated fishing; 
disciplining fisheries subsidies; and addressing tariff and non-tariff measures. 
 
Key words: seafood industry sustainability 
 
 

The world’s oceans, seas, and coastal areas are the largest ecosystems on the planet 
and a precious part of our natural heritage. They are also vital to the livelihoods and food 
security of billions of people around the world, and to the economic prosperity of most 
countries. The ability of these marine environments to provide jobs and nutrition over the 
long term is, however, already under pressure from human economic activities; and it is 
being further threatened by development approaches that are fragmented, uncoordinated, 
and often in conflict with what science tells us is physically possible or ecologically sound. 

Fortunately, many governments, organizations and communities in both developed and 
developing countries are becoming aware of the need for a more coherent, integrated, fair, 
and science-based approach to managing the economic development of the oceans. 
Humanity increasingly understands that we are an integral part of the marine ecosystem, 
and that we must plan and implement our economic activities with care, balancing the 
desire to improve human living standards and wellbeing with the imperative to sustain 
ecosystem health. Active leadership is needed, in both the public and private sectors, to 
steer the Blue Economy in a sustainable direction. This includes delivering on 
commitments already made – globally, regionally, nationally and locally. 

To ensure that the economic development of the ocean contributes to true prosperity 
and resilience, today and long into the future, with special recognition of the needs of 
developing countries, Principles for a Sustainable Blue Economy7 had been proposed by the 
WWF (World Wildlife Fund). These Principles provide a definition of a Sustainable Blue 
Economy and a roadmap to help us get there. They are universal and can be applied to any 
part of the oceans, seas or coasts, as well as used by any actor involved in the economic 
development of the sea, including governments, private and financial sector actors, 
international agencies, and civil society groups. 

 
 

                                                            
1 World Wildlife Fund for Nature. 2015. Principles for a Sustainable Blue Economy. 
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/15_1471_blue_economy_6_pages_final.pdf  
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A Sustainable Blue Economy is a marine-based economy that: 
• Provides social and economic benefits for current and future generations, by 

contributing to food security, poverty eradication, livelihoods, income, employment, health, 
safety, equity, and political stability. 

• Restores, protects and maintains the diversity, productivity, resilience, core functions, 
and intrinsic value of maritime ecosystems – the natural capital upon which its prosperity 
depends. 

• Is based on clean technologies, renewable energy, and circular material flows to 
secure economic and social stability over time, while keeping within the limits of our 
planet. 

A Sustainable Blue Economy is governed by public and private processes that are: 
• Inclusive. A Sustainable Blue Economy is based on active and effective stakeholder 

engagement and participation. 
• Well-informed, precautionary and adaptive. Decisions are based on scientifically 

sound information to avoid harmful effects that undermine long-term sustainability. When 
adequate information and knowledge are missing, actors take a precautionary approach, 
actively seek to develop such knowledge, and refrain from undertaking activities that could 
potentially lead to harmful effects. As new knowledge of risk and sustainable opportunities 
is gained, actors adapt their decisions and activities. 

• Accountable and transparent. Actors take responsibility for the impact of their 
activities, by taking appropriate action, as well as by being transparent about their impacts 
so that stakeholders are well-informed and can exert their influence. 

• Holistic, cross-sectoral and long-term. Decisions are based on an assessment and 
accounting of their economic, social and environmental values, benefits and costs to 
society, as well as their impact on other activities and across borders, now and in the future. 

• Innovative and proactive. All actors in a Sustainable Blue Economy are constantly 
looking for the most effective and efficient ways to meet the needs of present and future 
generations without undermining the capacity of nature to support human economic 
activities and wellbeing. 

To create a Sustainable Blue Economy, public and private actors must: 
• Set clear, measurable, and internally consistent goals and targets for a Sustainable 

Blue Economy. Governments, economic sectors, individual businesses and other actors 
must all set relevant and measurable goals and targets for a Sustainable Blue Economy to 
provide their planning, management and activities with a clear direction. Goals and targets 
for different economic, social and ecological areas – as well as related policies and 
activities – must be made as integrated and coherent as possible, to avoid conflicts and 
contradictions. 

• Assess and communicate their performance on these goals and targets. The goals 
and targets for a Sustainable Blue Economy must be regularly monitored and progress 
communicated to all stakeholders, including the general public, in a transparent and 
accessible way. 

• Create a level economic and legislative playing field that provides the Blue Economy 
with adequate incentives and rules. Economic instruments such as taxes, subsidies and fees 
should be aimed at internalizing environmental and social benefits, costs and risks to 
society. International and national laws and agreement, including private agreements, 
should be framed, implemented, enforced, and continuously improved in ways that support 
a Sustainable Blue Economy. 
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• Plan, manage and efficiently govern the use of marine space and resources, applying 
inclusive methods and the ecosystem approach. All relevant uses of marine space and 
resources must be accounted, planned, managed and governed through forward-looking, 
precautionary, adaptive and integrated processes that ensure the long term health and 
sustainable use of the sea, while also taking into account human activities on land. Such 
processes must be participatory, accountable, transparent, equitable and inclusive, in order 
to be responsive to present and future human uses and needs, including the needs of 
minorities and the most vulnerable groups in society. To make informed trade-offs, such 
processes should also use appropriate tools and methods to capture the range of benefits 
that ecosystem goods and services can bring to different stakeholders. 

• Develop and apply standards, guidelines and best practices that support a 
Sustainable Blue Economy. All actors – including governments, businesses, non-profit 
enterprises, investors and consumers – must develop or apply the global sustainability 
standards, guidelines, best practices, or other behaviors that are relevant to them. For 
organizations, application of such standards should not only ensure that their activities are 
conducted in a responsible way, but also improve their own performance and competitiveness, 
today and in the future. 

• Recognize that the maritime and land-based economies are interlinked and that 
many of the threats facing marine environments originate on land. To achieve a Sustainable 
Blue Economy in the seas and coastal regions, land-based impacts to marine ecosystems 
must be addressed and actors must also work to promote the development of a sustainable 
green economy on land. 

• Actively cooperate, sharing information, knowledge, best practices, lessons learned, 
perspectives, and ideas, to realize a sustainable and prosperous future for all. All actors in 
a Sustainable Blue Economy have a responsibility to participate in the process of 
implementation, and to reach out across national, regional, sectorial, organizational, and 
other borders, to ensure collective stewardship of our common marine heritage. 

Challenges to the Blue Economy: 
• Unsustainable extraction from marine resources, such as unsustainable fishing as  a 

result of technological improvements coupled with poorly managed access to fish stocks 
and rising demand. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
estimates that approximately 57 percent of fish stocks are fully exploited and another 30 
percent are over-exploited, depleted, or recovering.2 Fish stocks are further exploited by 
illegal, unreported, and unregulated fishing, which is responsible for roughly 11-26 million 
tons of fish catch annually or US$10-22 billion in unlawful or undocumented revenue. 

• Physical alterations and destruction of marine and coastal habitats and landscapes 
due largely to coastal development, deforestation, and mining. Coastal erosion also destroys 
infrastructure and livelihoods. Unplanned and unregulated development in the narrow 
coastal interface and nearshore areas has led to significant externalities between sectors, 
suboptimal siting of infrastructure, overlapping uses of land and marine areas, 
marginalization of poor communities, and loss or degradation of critical habitats. 

• Marine pollution, for example in the form of excess nutrients from untreated 
sewerage, agricultural runoff, and marine debris such as plastics. 

• Impacts of climate change, for example in the form of both slow-onset events like 
sea-level rise and more intense and frequent weather events. The long-term climate change 

                                                            
2 FAO. 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to Food Security and 
Nutrition for All. Rome. http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf  
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impacts on ocean systems are not yet fully understood, but it is clear that changes in sea 
temperature, acidity, and major oceanic currents, among others, already threaten marine 
life, habitats, and the communities that depend on them. 

• Unfair trade. Exclusive Economic Zones (EEZ), areas in which a state has sovereign 
rights over exploration and use of marine resources, are crucial to the economies of small island 
developing states and often dwarf their corresponding land mass and government’s 
administrative capacity. In the case of fishing agreements allowing access to an EEZ, there is 
usually a low appropriation of fisheries export revenues by national operators and insufficient 
transfer to national stakeholders of specific fishing knowledge by foreign fishing companies, so 
the potential for national exploitation of those resources is reduced in the long run. 

Fisheries 
Sustainable fisheries can be an essential component of a prosperous blue economy, 

with marine fisheries contributing more than US$270 billion annually to the global GDP.3 
A key source of economic and food security, marine fisheries provide livelihoods for the 
300 million people involved in the sector and help meet the nutritional needs of the 3 
billion people who rely on fish as an important source of animal protein, essential 
micronutrients, and omega-3 fatty acids.4 

The role of fisheries is particularly important in many of the world’s poorest 
communities, where fish are a crucial source of protein and the sector provides a social 
safety net. Women represent the majority in secondary activities related to marine fisheries 
and marine aquaculture, such as fish processing and marketing. In many places, 
employment opportunities have enabled young people to stay in their communities and 
have strengthened the economic viability of isolated areas, often enhancing the status of 
women in developing countries. For billions around the world – many among the world’s 
poorest – healthy fisheries, the growing aquaculture sector, and inclusive trade mean more 
jobs, increased food security and well-being, and resilience against climate change. 

While the impacts of climate change are being felt throughout the ocean realm, they 
are particularly acute for fisheries, the fish stocks they target and the marine coastal 
ecosystems on which they depend. Understanding of these impacts is constantly improving 
and can be organized around several main „vectors”: acidification, sea-level rise, higher 
water temperatures, and changes in ocean currents. These different vectors, however, are 
unequally known and hard to model, in terms of both scope – where they will occur, where 
they will be felt the most – and severity.  

All this is at risk from overcapacity, overfishing, unregulated development, and habitat 
degradation, driven largely by poverty and enabled by ineffective policy. Based on FAO’s 
analysis of assessed commercial fish stocks, the share within biologically sustainable levels 
decreased from 90 percent in 1974 to 68.6 percent in 2013. Thus, 31.4 percent of fish 
stocks were estimated as fished at a biologically unsustainable level and therefore 
overfished.5 Fish stocks are further affected by illegal, unreported, and unregulated fishing, 
which accounts for roughly 11-25 million tons of fish catch, or US$10-22 billion in 
                                                            
3 World  Bank.  2012.   Hidden Harvest –   The   Global  Contribution  of   Capture  Fisheries.  Report  
№ 66469-GLB. Washington, DC. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/515701468152718292/pdf/664690ESW0P1210120Hidde
nHarvest0web.pdf  
4 FAO. 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to Food Security and 
Nutrition for All. Rome. http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf  
5 FAO. 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to Food Security and 
Nutrition for All. Rome. http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf  
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unlawful or undocumented revenue. Thus, illegal, unreported and unregulated fishing 
(IUU) is responsible for about the same amount of global harvest as would be gained by 
ending overfishing and rebuilding fish stocks.6 In fact, poor fisheries management results in 
foregone revenues of more than US$80 billion annually, which could be recovered if global 
fisheries were reformed significantly, through a 44 percent reduction in the level of fishing. 

Since 2002, distorting fisheries subsidies that contribute to overcapacity and 
overfishing has been the subject of negotiations to establish disciplines at the World 
Tourism Organization (UNWTO), where from the outset a positive outcome has been 
identified as a potential win-win-win for trade, sustainable development, and the 
environment. In addition, the persistently high volume of post-harvest losses removes large 
quantities of fish from the market – up to 25 percent in many developing countries.7 
Minimizing post-harvest losses is one key to increasing revenues and food security without 
the need to increase the level of fishing effort. 

For many Small Island Developing States (SIDS) fisheries constitute a significant 
pillar of their economy and a major source of livelihoods. The health and sustainability of 
fisheries are inextricably linked to the sustainable development of SIDS. According to 
FAO, the long-term sustainability of fisheries in SIDS has been threatened by 
overexploitation of living marine resources, land-based pollution, and inadequate fisheries 
monitoring control and surveillance systems at both national and regional levels. In general, 
inshore capture fisheries adjacent to centers of urban population are heavily fished, if not 
overfished. Offshore capture fisheries and associated processing activities provide major 
economic benefits for a limited number of SIDS. Increasingly, the management of inshore 
fisheries in SIDS is now taking into account traditional resource use practices, which have 
served to regulate the exploitation and conserve these resources for generations. Coastal 
Least Developed Countries (LDSs) face similar challenges. 

The licensing of foreign fishing vessels in EEZs is particularly important for some 
SIDS and coastal LDCs that lack the capacity to harvest the resources themselves. In some 
instances, revenue from access fees represents a significant proportion of national income, 
but in cases where fees are linked to prices on the global market, wide fluctuations in prices 
create instability in national revenue, which in turn further increases the vulnerability of 
SIDS and their dependence on external support. 

The main factors that constrain the development and management of the fisheries 
sector in SIDS and LDCs include a lack of institutional and human capacity in both the 
public and private sectors, complexities of inshore fisheries management, post-harvest 
losses, poorly developed safety regulations for fishing vessels, and fledging and underdeveloped 
national fishing industries for the harvesting and processing of offshore resources. 

Research indicates that only fisheries that are well governed and managed can make 
long-term contribution to the Blue Economy, making governance reform a key component 
of a transition toward a Blue Economy. The FAO Code of Conduct for Responsible 
Fisheries and its related international agreements provide a solid framework for the sector, 
which can and should be drawn upon much more extensively.8 

                                                            
6 United Nations. 2016. The First Global Integrated Marine Assessment: World Ocean Assessment I. 
the Group of Experts of the Regular Process. New York. 
http://www.un.org/depts/los/global_reporting/WOA_RegProcess.htm  
7 FAO 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to Food Security and 
Nutrition for All. Rome. http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf  
8 FAO. 1995. Code of Conduct for Responsible Fisheries. 
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm   
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Aquaculture 
The world’s population is expected to rise to 9.6 billion by 2050, creating a 

considerable demand for food and sources of protein. Today, fish and fish products supply 
a significant portion of the daily intake of animal protein in many developing countries. As 
aquaculture supplies 58 percent of fish to global market9, invigorating this sector can 
contribute to food security as well as social and economic inclusion for some of the poorest 
people in the world. Locally, aquaculture can help lessen the need for fish imports and 
increase employment, as well as contribute to food safety and meet nutrition needs. 

For many SIDS and LDCs, the promotion of aquaculture development for food security 
could play a crucial role. Aquaculture development could increase total fish production in the 
Caribbean Community (CARICOM) states by 30 percent within 10 years if essential 
investments are made in enabling aquaculture policy and legal frameworks, supported by 
applied research, capacity building, and information.10 Aquaculture has been proposed as a 
potential way to provide additional food security for Pacific SIDS by filling gaps in domestic 
fish supplies.11 A recent analysis predicts that coastal fisheries in 15 of the 22 Pacific Island 
countries and territories will not be able to provide sufficient nutrition to a rapidly growing 
population by 2020 and that improves access to tuna, more efficient fisheries governance, and 
expansion of pond aquaculture can collectively improve food security and public health. 

Regardless of the size of operations, sustainable aquaculture, by definition, must be 
economically viable and environmentally sound. Additionally, in regions where aquaculture and 
fisheries have played a culturally significant role over a long period of time, it must also be 
culturally appropriate and must be carried out at the expense of reducing access to essential 
resources by small-scale fishers and others. Examples of environmentally sustainable 
aquaculture include integrated multi-trophic aquaculture, seaweed aquaculture, shellfish 
aquaculture, and well-planned fish rearing based on an ecosystem approach. 

Policy options  
The policy options have to deal with closing the market for illegal, unreported, and 

unregulated fishing; disciplining fisheries subsidies; and addressing tariff and non-tariff 
measures. Several marine fisheries management and governance institutions have been 
established to support the sustainability of fisheries at the local, national, regional and 
global level. While there are examples of success, these attempts have failed to meet the 
challenge of balancing current and future use of fisheries in many regions due to the 
prioritization of short-term gains, the lack of precautionary and ecosystem-based 
management, and the weakness of enforcement mechanisms often leading to stocks being 
overfished. This undermines the long-term interests of many communities. 

Illegal, unreported, and unregulated fishing 
Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing is still common in many parts of the 

world. The UN General Assembly views IUU fishing as one of the biggest threats to 
sustaining fish stocks globally. It occurs not only in the high seas but also within exclusive 
economic zones that are poorly managed. IUU fishing is a barrier to the effective 
management and sustainability of oceans and fisheries and also represents a major loss of 

                                                            
9 FAO. 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to Food Security and 
Nutrition for All. Rome. http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf  
10  FAO. 2014. Securing fish for the Caribbean. Subregional Office for the Caribbean Issue Brief #10. 
http://www.fao.org/3/a-ax904e.pdf  
11 Secretariat of the Pacific Community 2010. The Future of Pacific Islands Fisheries. Noumea, New 
Caledonia. http://fame1.spc.int/doc/corporate_docs/Future_of_PI_fisheries_Report.pdf   
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potential revenue and wealth for many coastal developing countries. Trade-related policy 
measures have great potential to contribute to solving this source of unsustainability in fisheries. 

Fisheries subsidies 
While reliable and accurate data remains sparse, partly due to a lack of transparency, 

total fisheries subsidies are estimated to amount to approximately US$35 billion, which 
constitutes 30–40% of the landed values generated by wild fisheries worldwide. Capacity-
enhancing subsidies, which tend to promote disinvestment in the resource by motivating 
overcapacity and overfishing, make up the highest share at about US$20 billion. 

Tariffs and non-tariff measures 
Tariff and non-tariff measures shape fish processing and trade and are widely 

employed by countries. From a sustainable development perspective, the question of tariff 
liberalization presents a number of policy tensions that the policy options aim to reduce. In 
addition, while tariff barriers to fish products have gradually fallen, non-tariff measures, 
which include public and private standards, are growing in significance and raise new 
challenges for developing countries. Although the impact of trade on fisheries will be 
context-specific, at a global level, trade measures can influence sustainable outcomes as 
part of a coherent policy framework. 

 

Trade-Related Policy Options 
The paper proposes policy options divided into three work packages: closing the 

market for IUU fish catch, disciplining fisheries subsidies, and addressing tariff and non-
tariff measures. While the IUU and subsidies work packages are aimed at ensuring that 
trade does not undermine the environment, the main objective of the third package is to 
ensure that international markets function effectively and that they enable developing 
country producers to build sustainable fisheries and move up the value chain 

Work Package 1: Closing the market for IUU fish catch 
The goal is to progressively close down international trade in IUU fish products, taking 

into account the implications of adjustment for low-income countries. One way to work towards 
eliminating IUU fishing is to establish means to make it difficult for fish products from IUU 
fishing to enter the market. Policy Option 1: Build consultative, effective and coordinated 
unilateral import measures; Policy Option 2: Create a network of regional measures to address 
IUU fish trade; Policy Option 3: Develop a system of multilateral instruments on trade in IUU 
fish products; Policy Option 4: Support expansion of private sector schemes. 

Work Package 2: Disciplining fisheries subsidies 
The aim is to improve transparency with respect to global fisheries subsidies and build 

momentum towards a multilateral agreement on subsidy reform. The very high level of 
annual capacity-enhancing support advanced to the fisheries sector is a key driver of 
unsustainability that the options would seek to discipline. Policy Option 5: Strengthen 
reporting requirements for fisheries subsidies; Policy Option 6: Core group of countries 
adopts fisheries subsidies disciplines; Policy Option 7: Establish multilateral disciplines 
built step-wise and bottom-up based on a plurilateral deal and negotiation of the remaining 
ambition gap; Policy Option 8: Establish multilateral disciplines built on areas of agreement 
in WTO negotiations and those focused on widely-acknowledged capacity-enhancing 
subsidies; Policy Option 9: Align incentives by focusing international subsidy negotiations 
on international fish stocks. 

Work Package 3: Tariffs and non-tariff measures 
This package addresses specific issues in international fisheries trade, particularly in 

relation to developing country producers. Given the heterogeneous nature of fisheries 
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production and its socioeconomic and ecological variables, governments will need to work 
case-by-case to ensure that they integrate the impact of tariff liberalization in a sustainable 
manner. Policy Option 10: Differentiate between capture and aquaculture fish in the 
Harmonized System (HS) of tariff codes; Policy Option 11: Support preference dependent 
countries to adapt by negotiating more flexible rules of origin in preference schemes; Policy 
Option 12: Support preference-dependent countries to adapt by providing assistance to 
reach standards; Policy Option 13: Ensure coherence between private standards and TBT 
Standards Code; Policy Option 14: Link mutual recognition systems for standards 
applicable to fish products. 

Priorities and Next Steps 
Priority trade-based policy solutions include the reform of harmful subsidies and 

efforts to restrict the global fisheries market to sustainable and legal products. While there is a 
preference for multilateral approaches, the paper proposes options that may compromise on 
multilateralism in the short term in order to facilitate the building of broader solutions in the 
system in the longer term. In addition, special effort is needed to improve transparency with 
respect to fisheries by bringing private sector and public information together in integrated data 
platforms. This would help inform reform efforts and should be prioritized. 

A sectoral trade agreement on sustainable fisheries could address a number of different 
aspects of fisheries trade, including tariff and non-tariff measures, IUU fishing and fisheries 
subsidies. Aid for Trade and other development finance tools can be used not only to 
catalyze agreement and action but also to mitigate the potential negative impacts of these 
policies on small-scale fisheries. Such a sectoral initiative could be developed either within 
the WTO as a plurilateral agreement or within the framework of regional trade agreements. 
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ПРОГРАМИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – КОМПЛЕКС  
ОТ ПРЕПОРЪКИ 

 

Програмата за устойчиво развитие не е научно изследване, а цялостен комплекс 
препоръки по обществени, политически, икономически и екологични аспекти. Много 
важно е, обаче, такава програма да има добра научна основа. Всички програмни пре-
поръки и картата на зоните трябва да бъдат подкрепени от точна и подробна научна 
информация. Тогава те ще бъдат полезни, както и научните данни, на чиято база са 
създадени. От друга страна, самата програма няма да се чете като научно съобщение 
и не всички научни данни ще бъдат внесени в нея. Документът на програмата е пред-
назначен за политиците, а не за учените1. 

За да има не архивно, а реално значение, такава програма трябва да се въплъти в 
живота. Трябва да стане официална политика на правителството или общините, дава-
ща законно право да се вземат необходимите за региона решения. В някои места из-
пълнението на програмата може да включва и повишаване на образованието и добро-
волна помощ. В най-общия случай изпълнението на програмата за използване на но-
ви земи, или усъвършенстване на използването на вече усвоени, изисква създаване на 
нормативна уредба, по което програмните препоръки ще станат нормативни актове, а 
администрацията ще следи изпълнението им2. Ако определен район попада под пове-
че от една правителствена географска юрисдикция, броят на чиновниците, необходи-
ми за изпълнението и контрола върху програмата, нараства пропорционално. Опти-
малният вариант за изпълнение на програмата изисква да има един юридически ор-
ганизъм, чиито пълномощия не излизат извън рамките на района. Без спазване на за-
кона програмата за устойчиво развитие никога няма да достигне набелязаните цели: 
да осъществява земеползване при максимално опазване на екологията и едновремен-
но с това развитие на икономиката. Законното изпълнение на програмата със съгла-
сието на администрацията е важно при пълната или частична частна собственост на 
земята, особено в страни като САЩ, където на земята често пъти се гледа като на 
стока, без да се обръща внимание на нейната уникалност, значение за народа или 
връзката й с околната среда. 

Характерът и манталитетът на чиновниците, избрани за изпълнение на програма-
та, са много важни. По целия свят има традиция – една организация носи отговорност 
за опазване на околната среда, а друга за икономическото развитие. В една Агенция 
по опазване на околната среда, която по правило разбира за плановете за развитие, 
когато разработката им е в пълен ход или вече е завършена, обикновено работят уче-
ни, които са свикнали да обръщат внимание на възможните последствия на предло-
жението за развитие. Обратно, една Агенция за икономическо развитие обмисля 
предложение и подготвя реализацията му с цел създаване на работни места, увелича-
ване на местното производство и т.н., като отделя повърхностно внимание на въз-
можните отрицателни последствия за околната среда. Агенция за устойчиво разви-
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тие, обединяваща контрола над околната среда и икономическото развитие в рамките 
на дейността на една административна система, трябва комплексно да реагира на си-
туацията в региона. Чиновниците и трябва да разбират от география, за да вземат 
уравновесени и правилни решения3. Една програма за земеползване, която търси 
златната среда между опазването на околната среда и икономическото развитие, не 
може да съществува без мненията и идеите на обществеността, следователно, трябва 
да осигурява на гражданите и неправителствените организации процедури за общува-
не с тези, които вземат решенията.  

Процесът на създаване на програми за устойчиво развитие е граничен между 
развитието и екологията и трябва да бъде интердисциплинарен, демократичен про-
цес. Първоначално функциите на една  агенция за устойчиво развитие при разработ-
ване на такива програми се свежда до формиране на екипи, включващи няколко соб-
ствени консултанта и водещи учени от региона, експерти по земеползване и социална 
политика, от неправителствените организации и заинтересовани граждани. Този екип 
съвместно определя границите и особеностите на изучавания регион. Когато екипът 
установи критичните ресурси, нужди и уязвимите места на обширен район, граници-
те на региона, който е обект на програмата, ще се изяснят. Регионалните граници, 
предварително базирани на екологично значими фактори, могат да бъдат променени 
по политически съображения.  

Щом се постигне консенсус за границите, се съгласува график на проекта, обик-
новено за тригодишен период. Първата година се създава общ фонд от научни, ико-
номически, демографски, културни и политически данни и картографски материали. 
През лятото на първата година за 3 - 6 седмици се правят полеви изследвания, оценя-
ват се данните, правят се опити в региона и се обсъждат непредвидените проблеми на 
програмата за устойчиво развитие. Провеждат се срещи и обсъждания на целите и за-
дачите на проекта, на които се канят обществеността и неправителствените органи-
зации. По-късно се създава предварителна карта и първоначален вариант на програ-
мата, като се вземат предвид отделните мнения до постигане на консенсус от целия 
екип.  

Тези предварителни материали се раздават на екипа в началото на втората годи-
на. Те трябва да бъдат катализатори за дискусии. Преди, по време и след втория поле-
ви сезон предварителните материали съществено се променят и резултатите се уточ-
няват. Част от работата през втория полеви сезон са широките обществени обсъж-
дания на предварителните материали. През втората година местните членове на еки-
па пътуват из други региони, където се готвят или вече действат програми за устой-
чиво развитие. Към есента на втората година се обсъждат всички аспекти на програ-
мата, общественото мнение и т.н., които са резултат от интензивните срещи през 
седмицата на членовете на екипа, уточняват се детайлите и се съгласува програмата. 
Окончателният вариант на картата и програмата се отпечатват в края на зимата. 

През третата година окончателният вариант на програмата за устойчиво раз-
витие се представя от ръководителя на екипа пред местните власти. След това се 
представя на пресконференции и на други срещи с обществеността в целия регион, в 
националните центрове и други места. След това екипът разработва стратегия за 
официално внедряване на програмата, членовете му насочват своите лични и колек-
тивни усилия в тази посока4. 

Администрацията трябва да поема отговорността за изпълнението на програмата 
и решенията, отнасящи се до устойчивото развитие, да проявява компетентност и 
мъдрост, за да се решат трудните въпроси, които възникват, когато конкретните 
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предложения за икономическо развитие се сблъскат с уязвимите в екологично от-
ношение обекти. Освен спазване на законовите изисквания, също толкова важна е 
етиката, от която трябва да произтичат всички решения на болезнените въпроси на 
устойчивото развитие. Свиването на икономическия растеж до нула не може да бъде 
решение. Определянето на съответни ограничения и приемливи граници на човешка-
та дейност е много трудно, отчасти заради яростното съревнование между ценности и 
цели, заради дълбоко вкоренени в съзнанието ни предразсъдъци. И на теория, и на 
практика изпълнението на програмата за устойчиво развитие, която би гарантирала 
точно спазване на решенията, е проблематично.  

Създаването на форум и изработването на процедура за вземане на решения за 
използване на карти за зониране, в основата на които лежи капацитета на земите и 
специфичните предложения за развитие на екологията – това е материално въплъща-
ване на устойчивото развитие. По време на този форум може точно да бъдат форму-
лирани специфичните противоречия относно ресурсите; всички заинтересовани 
среди – учени, бизнесмени, официални лица, обикновени граждани – могат да бъдат 
изслушани. Могат да бъдат изказани и обсъдени противоречиви мнения и интереси. 
Да бъдат претеглени всички за и против относно икономиката и екологията. Решения 
ще бъдат взети от лицата, председателстващи форума – от една страна защитниците 
на околната среда, от друга страна – привържениците на развитието. Ще се усъвър-
шенства подходът при вземане на решенията, прецедентите ще се натрупват. С вре-
мето точно тези натрупвания ще определят онова, което сега не можем точно да фор-
мулираме – етиката на устойчивото развитие. 

Онези, които са принудени безкритично да поддържат растежа и развитието, и 
онези, които неотстъпно настояват да се запази биоразнообразието и статуквото на 
всяка цена, доброволно няма да преустановят своите яростни спорове. Ще трябва да 
се действа с убеждението, че всички явления са свързани, че цялото зависи от всички 
негови части и то е повече от простия им сбор. В практическата борба с последст-
вията и в търсене на по-добър живот е движещата сила на устойчивото развитие5. 

 
ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПАРКА АДИРОНДАК, САЩ 

Предшественик на програмите за устойчиво развитие е Ню Йоркската агенция 
на парка Адирондак.  В началото на 90-те години на миналия век американският 
експерт в областта на опазването на околната среда Джордж Д. Дейвис събира група 
американски специалисти за да се разработят методи за осъществяване на главните 
идеи, формулирани от Комисията Брундтланд в определени региони на света. В 
работата на Дейвис по околната среда са включени високопоставени чиновници от 
федералното и щатските правителства, неправителствените организации и частния 
сектор.  

Паркът Адирондак с площ около шест милиона акра е уникален между охраняе-
мите територии в САЩ. Това е най-големият парк в САЩ, като изключим щатите 
Аляска и Хаваи. По размери е по-голям от националните паркове Йелоустон, 
Глейшер и Грейт Смоуки Маунтинс взети заедно. Шестдесет процента от земите, или 
около 3,6 млн. акра са частни владения. Останалите 40%, около 2,4 млн. акра са вла-
дение на щата Ню Йорк. Земята принадлежи на щата и е под закрила на Конститу-
цията на щата Ню Йорк, в която се казва, че тази земя завинаги ще остане в своето 
естествено девствено състояние. Дърветата не трябва да се секат; забранено е дори да 
се премахват падналите по естествени причини дървета6. 
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На територията на парка Адирондак живеят около 130 хил. човека. По-голямата 
част от тях живеят в села, големи градове на територията му няма. Значителна част 
от частната земя и цялата земя на щата е естествена планинска местност, покрита с 
горски масиви. Паркът Адирондак е обширна девствена местност на изток от  
р. Мисисипи. 

Развитието и опазването на околната среда в парка Адирондак се осъществява от 
парковата агенция Адирондак и правителствените чиновници в щата Ню Йорк. Осно-
вен момент в дейността им е новата програма на зониране на регионалното земеполз-
ване. Това означава, че агенцията на парка Адирондак, или АПА, има юрисдикцията 
да взема главните решения за земеползването и развитието в парка. Изпълнителен 
съвет от 11 члена, назначени от губернатора на щата Ню Йорк, ръководи АПА. Пер-
сонал от около 50 човека изпълнява всекидневните си задължения. Това са професио-
налисти по право, учени, икономисти, специалисти по планиране на земеползването7. 

АПА дава правна оценка на решенията за замеползването и развитието, съгласно 
системата на разрешения, установена със закон8. Никой не може легално да започне 
да използва нови земи без предварително разрешение. Системата за разрешения 
включва три елемента:  

(1) наличие на карта на Адирондак, който е разделен на зони за ползване; 
(2) лицето, което внася предложение за развитие, трябва предварително да има 

разрешение от АПА; и  
(3) нужен е комплекс от фактори и съображения, заслужаващи вниманието на 

АПА (по екология и икономика) преди издаване или отказване на разре-
шение.9 

Програмата за дейността на АПА, разработена за срок от 20 години, на практика 
е програма за устойчиво развитие на парка Адирондак. Използването на земята за 
живеене, за търговски и промишлени цели, за лесовъдство и селско стопанство са 
разрешени в частните имоти на парка, макар че не всички видове дейности са подхо-
дящи за всяка зона и често пъти разрешението за използване на земите може да бъде 
силно ограничено от допълнителни условия. Единствената разлика от програма за ус-
тойчиво развитие, е че статутът на АПА не съдейства за икономическо развитие. Зо-
нирането на регионалното земеползване и системата за издаване на разрешения са 
идеални компоненти на програмата за устойчиво развитие. На картата за зонално 
ползване на парка Адирондак частните земи са разделени на зони според своята 
продуктивност, която включва такива фактори като качество на почвата, наклона, 
вида на растителността, местообитание на редки и заплашени от изчезване видове и 
т.н., а също и близост до източник на антропогенно въздействие, като села, училища, 
болници, канализационни и водопроводни системи, електросистеми. Тази карта е ин-
струмент за политическа, екологична и икономическа дейност. Системата на разре-
шение не засяга изцяло ползването на частните земи, само за земеделска дейност в 
особено големи размери, заплашваща околната среда, се изисква специално разреше-
ние. За даване на разрешение или за отказ АПА разглежда физическите характерис-
тики на дадения парцел, екологични и икономически фактори. 

 
ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЕЗЕРОТО БАЙКАЛ, РУСИЯ 
През 1991 г. руско-американска група специалисти под ръководството на 

Джордж Д. Дейвис от АПА изготвя Програма за устойчиво развитие за водосборния 
басейн на езерото Байкал, Русия. Законът, според който е създадена АПА, поставя 
опазването на околната среда по-високо от развитието в договорите си със СССР, 
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Иркутск и Читинска област, с Бурятска република и Руската федерация. АПА е орга-
низациите, която решава въпросите за използването на естествените ресурси, но не 
поддържат развитието и не отделят достатъчно внимание на предимствата на разви-
тието, взимайки решения за разпределени на ресурсите. Ето защо АПА не е програма 
за устойчиво развитие, а за опазване на природата.  

Руско-американската група учени е съставена от 20 руснаци и 10 американци, 
която през март 1993 г. публикува „Комплексна програма за земеползване на руската 
част на Байкалския регион” като бъдещ процес на съставяне на програми за устой-
чиво развитие. Байкалската програма копира програмата Адирондак, но отчита ней-
ните грешки. Направен е опит да се постигне по-голямо равновесие между опазване-
то на природата и развитието. При съставянето на Байкалската програма са взети 
предвид целите на устойчивото развитие, формулирани от Комисията Брундтланд, 
както и постановки от богатите руски географски традиции. Програмата за Байкал е 
завършена и публикувана през 1993 г. и благодарение на нея се появява комплексна 
оценка на прекрасните природни ресурси на Байкал, неговите икономически потреб-
ности и специфична уязвимост.  

Руско-американска комплексна програма за езерото Байкал или просто Байкал-
ска комплексна програма трябва да очертава границите на региона в културно, ико-
номическо и екологично отношение, трябва да отчита спецификата и в детайли да 
разглежда икономическите потребности и уязвимите места на околната среда10. 
Естествените линии на водораздела, планинските хребети и други географски особе-
ности често пъти сами очертават границите на регионите, както това става с проекта 
за езерото Байкал от двете страни на руско-монголската държавна граница и в проек-
та за реките Усури-Вусули. Задължителна част от програмата е картата на зониране-
то. Тя е нужна, за да се определят точно онези площи от региона, където на базата на 
производителната способност на земята може и е необходимо да се започне икономи-
ческо развитие, и да се определят местата, където това е невъзможно11. 

Картата трябва да показва също териториите, подходящи за лесодобив с търгов-
ска цел, за селско стопанство и градско строителство. Тя трябва да определи райони-
те, които заради някои характеристики, като особено уникални местности или 
свойства и т.н., трябва да бъдат включени в системата от охранявани обекти, напри-
мер паркове, резервати, естествени ориентири и др. Програмата трябва да включва 
точна класификация на зоните, подробни препоръки за видовете земеделска дейност, 
подходящи и неподходящи за всяка зона, отбелязана на картата. Тя трябва също да 
съдържа норми и стандарти за такова развитие, което ще бъде одобрено в структура-
та на зонирането. Трябва да се дадат препоръки за разработване на ново законодател-
ство, необходимо за да се реализира програмата на правова основа, а също така пре-
поръки за типа правителствени чиновници, на които да бъде възложено изпълнение-
то на програмата. Трябва да се дадат препоръки и за това, как съществуващото земе-
ползване ще съответства на нормите и стандартите, които ще бъдат приложени към 
използването на нови земи. Нужен е правен контрол над изпълнението на програмата 
(и над чиновниците, които ще я изпълняват). 

Джордж Д. Дейвис създава неправителствена организация – Корпорацията 
„Екологично устойчиво развитие” (ЕУР), с цел разработване на проекти в други 
райони. Съвместно с монголски учени ЕУР изготвя през октомври 1994 г. „Ком-
плексна програма за опазване на земите и рационално използване на басейна на езе-
рото Хубсугул – р. Селенга в Монголия”, наричана Монголска комплексна програма. 
Разработва програма за устойчиво развитие за басейна на реките Усури - Вусули, в 
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провинция Хейлундзян в Китай с група китайски специалисти. Сключва договор с 
Централната сибирска ботаническа градина и правителството на Република Алтай за 
подготовка на програма за устойчиво развитие за руската автономна Република 
Алтай. 

 
ДЪРЖАВНА ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОСТРОВ 

МАВРИЦИЙ 
Учени са проучили взаимодействието между население, развитие и околна среда 

на остров Мавриций в Индийския океан и правят поразяващи заключения за значе-
нието на обществените инвестиции, включително и семейното планиране. За това 
разказва Волфганг Лутц от Международния институт за анализ на приложните 
системи12. 

През януари 1960 г. проф. Ричард Титмус от Лондонското училище по икономи-
ка пристига на остров Мавриций, колония на Великобритания. Целта на посещението 
е да изготви доклад за социалната политика на този малък тропически остров в 
Индийския океан, но онова, което намира професорът, е пълна мизерия. Преди него-
вото пристигане един от най-страшните циклони на века е опустошил този беден 
остров – производител на захар и така огромните социални и икономически пробле-
ми на многоетническото население са станали още по-тежки. Обърнато е внимание 
на бедността, на здравеопазването и на неравенството, но проблемът, който намира 
особено място в доклада на Титмус като най-важен, е бързото увеличаване на населе-
нието – с повече от 3 на сто на година, при положение, че населението на острова 
наброява 650 000 жители, а гъстотата е повече от 320 души на квадратен километър. 
Тридесет години по-късно Мавриций е в икономически възход и се радва на високо 
ниво на социално развитие. Раждаемостта е около нивото на попълнение на населе-
нието, а смъртността е много по-близка до тази е Европа, отколкото в Африка. Глав-
но поради инерционния момент, населението е стигнало до един милион. В икономи-
ческо отношение Мавриций е считан за новоразвиващата се страна в промишлена на-
сока. Що се отнася до околната среда, правителството играе активна роля за опазване 
на природната красота и разнообразие. 

Какво се случва между 1960 г. и 1990 г. и води до тази забележителна промяна 
да направи Мавриций учебник за постигане на успехи? При изучаване на 30-годиш-
ния период два са моментите, които най-ярко се открояват при преобразуването на 
социалната и икономическа основа на острова. Между 1963 г. и 1972 г. раждаемостта 
на Мавриций спада от 6.2 на 3.2 деца на жена на абсолютно доброволни начала. Това 
по всяка вероятност е най-бързият спад на раждаемостта в света. След това през 80-те 
години Мавриций преживява изненадващ икономически растеж въз основа на отрас-
ли на промишлеността, ориентирани към експорт, главно текстилната индустрия. За 
да бъдат разбрани тези насоки и моделираните алтернативни опции за бъдещето, е 
разработен компютърен имитащионен модел, предназначен да изследва комлекса от 
взаимодействия население – развитие – околна среда. 

Защо раждаемостта спада толкова бързо сред население, което страда от иконо-
мика в стагнация, а доходът на глава от населението дори намалява. Oтговорът се 
крие в съчетаването на социално развитие, специално що се отнася до статуса на же-
ните и образованието, и подходящи програми за планиране на семействата, заедно 
със законодателство за социална сигурност. След разгорещени дискусии по доклада 
на Титмус и на други специалисти, е постигнат политически консенсус в Мавриций 
планирането на семействата да има предимство в държавата и това решение е под-
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крепено от всички религиозни групи, включително и общността на мнозинството 
Хинду, на Ислямската общност и на влиятелната Римо-католическа църква. Като пра-
ви разграничение между обективната необходимост от планиране на семействата, от 
една страна, и използването на специфични методи, от друга, Римо-католическата 
църква не се противопоставя на усилията на правителството и основава своя програ-
ма, която предлага строго естествени методи. През 60-те години почти половината от 
спада се дължи на намаляване на женската плодовитост, другата половина е резултат 
от увеличаването на позволената възраст за брак. 

Преди началото на спада на раждаемостта в Мавриций по-голямата част от всич-
ки жени вече могат да четат и пишат, което също показва, че връзката между грамот-
ността и раждаемостта е подобна на тази в много други страни. Между младите жени 
процентът на грамотните е много по-висок. Броят на жените със средно образование 
се увеличава едновременно с намаляването на раждаемостта. Висшето образование 
на жените също оказва влияние върху раждаемостта по три начина: тенденция да бъ-
де увеличавана възрастта за влизане в брак, общо намаляване на желания размер на 
семейството и увеличаване на свободното ползване на противозачатъчни средства. 
Освен това образованието укрепва позициите на жените и увеличава процента им на 
участнички в производството като работна сила. Защото образованието се приема за 
желателно, сравнително високите такси за образование също са мотив за родителите 
да имат по-малко деца. 

В икономическата политика около 1970 г. настъпва промяна от заместване на 
вноса към ориентиране за износ. Установени са експортни зони, които привличат 
чужд капитал посредством щедро съчетаване на данъчни мотиви и улеснения. Докато 
първите 10 години на експортни зони са труден период на преход, то след 1980 г. на-
стъпва бум в промишлеността. Текстилната промишленост започва да се конкурира 
със захарната тръстика като основен експортен източник на доходи. Безработицата е 
преобладаващ социално-икономически проблем през 70-те години. Все още според 
документите от 1983 г. повечето от половината млади мъже на възраст между 20 и 24 
години са без работа. Към 1990 г.безработицата на практика изчезва. Понастоящем 
доходът на глава от населението е над 2,300 щатски долара и покупателната възмож-
ност е повече от еквивалента на 5,00 щатски долара. 

Спадът на раждаемостта, довел до намаляване на бедността и последвалият ико-
номически растеж са предизвикателство към традиционния възглед, че икономичес-
кото развитие е предварително условие за намаляване на раждаемостта. Фактите на 
Мавриций, а също така и на много други страни показват, че социалната страна на 
развитието е много важна. Има доказателства, че спадът в раждаемостта е помогнал 
за стимулирането на икономическото развитие. Увеличаването на участието на жени-
те с основно образование като работната сила е един от двигателите на икономичес-
кото развитие. Анализът показва, че политиката на експортните зони и повишаването 
на търсенето на експорта са най-важните фактори а икономическия растеж, но и на-
маляването на раждаемостта също има подчертано видим положителен ефект върху 
доходите. 

По-голямата част от анализа, споменат тук, е извършен чрез компютърен имита-
ционен модел, който се състои от няколко полузавсими модула: модул 'население', 
икономически модул, модул 'водна динамика' и модул 'ползване на земята'. Моделът 
е изграден по начин, че само непосредствените еднозначни връзки са 'твърдо скре-
пени', докато спорните връзки и обратни връзки могат да бъдат избрани и модифици-
рани от ползващия модел посредством създаването на сценарий с помощта на ком-
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пютър. Моделът е използван за изучаването на алтернативни истории от периода 
1962-87 г. и за да направи преценка на алтернативни бъдещи развития до 2050-та година. 

Бързото индустриализиране на Мавриций дава отпечатък върху околната среда. 
Проблемите около ползването на земята и замърсяването на водата в лагуната, засяга 
състоянието на кораловите рифове, които са от голямо значение. Разглеждайки бъде-
щето икономическо развитие, се оказва, че дори на един влажен тропически остров 
наличността на достатъчно чиста вода става основен фактор. Доброто управление на 
водите, обаче, може да разреши проблема главно чрез инвестиране в преработката на 
отпадъчните води и построяването на хранилище. 

Обстойно е разгледан и въпросът за самоизхранването на Мавриций и в резултат 
се стига до извода, че теоретично това е възможно, но в икономически план няма 
смисъл да се поставя задача за самозадоволяване с храна. Трябва да бъде постигната 
гъвкавост, за да може бързо да се преминава към производство на храни в случаи, че 
на международните пазари възникнат проблеми. Също така е установено, че е разум-
но да се намали производството на захар и да се насочат усилията към структурни 
промени в икономиката, към изделия с по-висока принадена стойност и услуги, които 
ще замърсяват по-малко околната среда и ще консумират по-малко вода. Като 
съществено вътрешно предварително условие за бързо развитие в бъдеще на устой-
чиви основи е посочено обучението на висококвалифицирана работна ръка. 

Специфична индустрия със специално отношение към околната среда е между-
народният туризъм. В Мавриций туризмът понастоящем съставлява около 15 на сто 
от общите източници на доход от експорт и 3.3 на сто от общия национален продукт. 
Мавриций избира твърдо скъпите реномирани хотели с високо обслужване, като ог-
раничава броя на хотелските стаи и забранява чартърните полети. Хотелите са причи-
на за някои проблеми около околната среда със замърсяването на лагуната и покри-
ват голяма част от красивите плажове на острова. От друга страна, туризмът ускорява 
обратната връзка от първите видими признаци на замърсяване на околната среда към 
ефективни мерки за борба с него, защото ще бъдат засегнати непосредствените ико-
номически интереси, ако туристите решат да посещават други по-чисти острови. 
Такива бързи предохранителни и целителни мерки относно околната среда, обаче, 
изискват функциониране на политическа и икономическа система, какъвто е случаят 
с Мавриций. 

На основата на изследването, проведено за остров Мавриций, приоритетите на 
политиката за устойчиво развитие може да бъдат обобщени под два параграфа. 
Преди всичко по много жизненоважни въпроси като социалното законодателство, 
програмата за планиране на семействата, промяната в икономическата политика, не-
отдавнашното законодателство за околната среда, предвидливостта и чувството за 
отговорност са важен ключов фактор за осигуряване на мирно развитие към благо-
денствие на този остров-държава с много потенциални възможности за конфликти 
поради етнически, религиозни и социални различия. Второ, тъй като се оказва, че чо-
вешкият фактор е от критично значение за устойчивото развитие, инвестирането в 
човешките умения и квалификация, особено в статуса на жените, получава най-ви-
соко предимство.13 

Историята на Мавриций показва, че инвестирането в човешкия ресурс с даване 
приоритет на образованието на жените води много повече от всякаква техническа и 
икономическа помощ за развитие към намирането на подходяща икономическа ин-
фраструктура и управление, както и възможности да се посрещнат предизвикателст-
вата на бъдещето в борбата за устойчиво развитие.14  
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Aбстракт: Показани са тенденциите в развитието на съвременните източници на 
енергия, използвани при импулсно електро-дъгово заваряване в среда на защитен газ. 
Разгледани са различни видове трансфер на метала и способността за управление 
на този процес чрез промяна на параметрите на заваръчния ток. Обоснована е 
перспективността при електро-дъгово заваряване в среда на защитни газове. 

Kлючови думи: контрол, трансфер на метал, електрод, защитни газове, дъга 
 
Abstract: The trends in the development of the modern sources of energy used in electro-
arc welding in a protective gas environment are analyzed. Various types of metal transfer 
and the ability to control this process by changing the welding current parameters are 
considered. The prospect of arc welding in the protective gas environment is justified. 

Key words: control, transfer of metal, electrode, protective gases, arc 
 
 

Понастоящем съществуват голям брой (повече от 200) методи и разновидности 
на заваряването. Те могат да бъдат класифицирани по различни признаци, например, 
според подадената енергия, според вида на инструмента – носител на енергията, 
според степента на механизация на процеса и т.н.  

В зависимост от вида на подадената енергия (топлинна или механична) методите 
на заваряване се разделят на две основни групи: заваряване чрез стопяване и заваря-
ване чрез налягане, при които се използва топлинна или механична енергия. 

Заваряването чрез стопяване (в течно състояние) е най-разпространеният и уни-
версален метод. При този метод в мястото на заваряване металът се довежда до течно 
състояние чрез концентриран източник на топлина. Стопяват се само краищата на 
заваряваните части. Заваряването може да се извърши при стопяване на метала на 
съединяваните части, т.нар. основен метал, или при стопяване на основния метал и 
допълнителен метал, добавян във вид на тел, пръчка, лента или под друга форма. В 
практиката се използва предимно вторият вариант. Стопеният основен или основен и 
допълнителен метал образуват заваръчна вана. При отдалечаване на източника на 
топлина металът на заваръчната вана се охлажда и кристализира. На практика източ-
никът на топлина се движи с определена скорост надлъжно по дължината на заваря-
ваните краища. 
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Характерно за разглежданата група методи е използването на източници с кон-
центрирана топлина, действащи в ограничена област. Те предизвикват необходимото 
нагряване за образуване на завареното съединение и отговарят на определени техно-
логични изисквания на заваръчния процес: 

-  енергийният източник трябва да действа в точно определена област от обема 
или повърхността на изделието; 

-  мощността на източника трябва да бъде достатъчно голяма, за да може при 
нагряване на определения обем метал до необходимата температура да ком-
пенсира загубите от отвеждане на топлина в съседните (студени) участъци от 
метала и в околната среда; 

-  специфичната мощност на енергийния източник (мощността на единица обем 
или единица площ) трябва да превишава определена стойност, зависеща от 
свойствата на материала или формата и размерите на заваряваното изделие. 

 

Точното дозиране на топлинната енергия при заваряване е много важно. От една 
страна трябва да се търси максимална мощност за увеличаване на производител-
ността, а от друга страна не трябва да се допуска прегряване на метала или протичане 
на металургични процеси във ваната, водещи до нежелателни последствия. 

 
Източниците за захранване на заваръчната дъга трябва да удовлетворяват след-

ните изисквания: 
-  напрежението на празен ход (напрежението на изходните клеми на източника 
на ток  при отворена заваръчна верига), трябва да бъде достатъчно за запал-
ване на дъгата, но да не превишава стойността, безопасна за заварчика 80 V; 

-  мощността на източника на ток трябва да бъде достатъчна за захранване на 
дъгата с необходимия по стойност заваръчен ток; 

-  източникът на захранване на дъгата трябва да има устройство за плавно регу-
лиране на тока в необходимите граници за заваряване; 

-  източникът на захранване на дъгата трябва да има малка маса, размери и ниска 
цена и да бъде удобен за експлоатация. 

 

Източникът се избира в зависимост от волт-амперната характеристика на дъгата, 
съответстваща на приетия метод на заваряване. За захранване на дъга с твърда 
характеристика се използва източник със стръмно падаща външна характеристика. 
Режимът на горене на дъгата се определя от точката на пресичане на характеристики-
те на дъгата и източника. 

Сред процесите на заваряване с електрод в защитна газова среда, водещо място в 
тази индустрия са заели научните институти в Западна Европа, САЩ, Япония [1,2].  

Възможностите на заваръчното оборудване, включително и захранващите му 
източници, въпреки развитието на силовата електроника, не винаги допринасят за 
появата на качествено нови технологични процеси в заваряването. 

Често се рекламират апарати за електро-дъгово заваряване с прилагане на раз-
лични алгоритми за управление, но се обезпечава като съвършено нова технология 
само един вид трансфер на метал. 

Много от характеристиките на процеса на заваряване в газова среда зависят от 
вида на самия трансфер на метала и от разтопяемия електрод. Значително влияние 
върху характера на дъгата оказват различни видове характеристики, като: топлинен 
баланс, пространствена устойчивост, размери, интензивност на протичане на мета-
лургичните реакции на потока в зоната на заварката, загуба на пари и пръски, и дъл-
бочина на проникване, форма и параметри на шевовете.[3] 
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Съществуват няколко вида пренос на метал в газова среда с разтопяем електрод 
[4], основните от които са: 

-  пренос с малки или големи капки с късо съединение (SC) на дъгата в промеж-
дутъка в защитен газ;  

- пренос с малки или големи капки без късо съединение на  дъгата в промежду-
тъка и струен процес в защитен газ;  

-  възвръщателно струйни в защитен газ;  
-  пренос на двойка метали с малък или голям размер в защитен газ. 

 

 
 

Фиг.1. Видове пренос на метал в газова среда 
 

Влияние оказва и смесването на металите, обуславящи промените в параметрите 
на целия заваръчен процес – един импулс една капка. Често има и смесени видове 
трансфер на метала, които водят до промяна на параметрите на процеса на заваря-
ване.  

Трябва да се подчертае, че контролът на металната основа е на принципа „един 
импулс една капка“. Всеки вид пренос на метал има, както своите предимства, така и 
недостатъци. От типа на трансфера много зависят някои от технологичните характе-
ристики на заваръчния процес, разтопяеми електроди в защитни газове, като напри-
мер диапазон на заварените дебелини. 

За всеки тип електрод металният трансфер има своя собствен диапазон на голе-
мина, в зависимост от заваръчните токове и напрежението на дъгата.  

За импулсно заваряване с разтопяем електрод най-ефективният обхват на 
средния ток на заваряване е от 60 до 300 A, а напрежението на дъгата е 16 ... 32 V. 
Основните насоки на процеса за контрол са:  

- състав на заваръчна тел и защитна околна среда; 
- големина, полярност, плътност и форма на заваръчния ток;  
- възможност от механизми за подаване на тел. 
Има различни смущаващи въздействия, които трябва да бъдат взети под внима-

ние при заваряващото оборудване, тъй като те може да променят вида на трансфера 
на метал като: магнитен удар по време на заваряване, промяна на дължината и фор-
мата на дъгата, която на свой ред оказва влияние върху формирането и разделянето 
на капките.  

Промяната на състава на защитната газова среда и подаваният проводник оказ-
ват влияние предимно на повърхностното напрежение, големината на дъгата на мета-
ла и степента на  компресия [7-9]. В този режим на малки капки, преносът на метал се 
постига чрез по-ниски стойности на заваръчния ток. 

Механизмите, подаващи тел също могат ефективно да управляват процесът на 
падане на капки, особено при заваряване при късо съединение. 
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Специална роля в подготовката на необходимия трансфер на метал се пада на 
източника на захранване на дъга. Чрез промяна на формата на заваръчния ток може 
да се повлияе ефективно на процесите на образуване на капките, времето през което 
капката се намира в дъгата и др. 

Оптимизацията на параметрите, влияещи върху преноса на метал при електро-
дъгово импулсно заваряване с разтопяем електрод зависи от специфичните техноло-
гични задачи. Обикновено първоначално се оптимизира един параметър и след като 
се вземе предвид ефективността на контрол се изследва следващият. Например, 
когато се използва импулснодъгово заваряване с разтопяем електрод на стомани, 
първо се оптимизира съставът на газовата смес. 

 

 
 

Фиг. 2. Блокова схема на основните съставки за електро-дъгово заваряване 
 

Към съвременните тръбопроводи за транспортиране на течни горива се изискват 
високи експлоатационни налягания и използването на висока якостна стоманена 
тръба X80 и X100. Заваряването с разтопяем електрод на такива стомани са довели до 
необходимостта от нови защитни газови съединения, като Ar + 12% СО2 + 5% . Той 
позволява да се получи добро сливане със страничните стени при многоходово 
автоматично заваряване [5]. Допълнителна оптимизация се постига с промяна на 
формата на импулсите на заваръчния ток. Разработва се система от параметри за 
автоматично стабилизиране на процеса. 

Има много начини за регулиране на междината между двата края на дъгата за 
управление на процеса на заваряване с електрод в режим на късо съединение.[12]  

Големи фирми, произвеждащи оборудване за заваръчните процеси използват 
различни особености при управлението им: 

-  пренос на метала за сметка на повърхностно напрежение (Surface Tension 
Transfer); 

-  използване на бързодействащ инвертор, като източник на енергия, който 
позволява да се контролира формата на заваръчния ток [3,4]; 

-  създадена е подобрена технология в източника на мощност за дъгата 
(Waveform Control) за контролиране на формата на заваръчния ток и осигуряване на 
значителни предимства при конвенционалното MIG заваряване, което е предназначе-
но е предимно за заваряване на ъглови заварки, както и намаляване на пръските, 
особено в чист CO2; 

-  процесът (Cold Metal Transfer) – пренос на метал на студено се реализира чрез 
обръщане на подаването на телта [5, 6].  
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За плочи с дебелина от 0,3÷2,0 mm, и поцинковани листи, добре се контролира 
процесът на заваряване при ъглови фуги в трудно достъпни места. Извършва се зава-
ряване на магнезиеви сплави, заваряване на стоманени и алуминиеви съединения, 
стомана-магнезий, алуминий-магнезий. 

- технологията на заваряване Fast Root е при късо съединение с цифров контрол 
на заваръчния ток и определено напрежение на дъгата. Предназначена е за заваряване на 
ъглови детайли, но може за се използва и при заваряване на тънки метални листове [10]; 

- развит е процесът на заваряване с вътрешно късо съединение на дъгата през 
въздушната междина [1, 3], който позволява намаляване на пръските от разтопявания 
метал, особено в чист CO2; 

- работи се върху технология с дъга, при която се избира формата на импулса на 
заваръчния ток SP-МАG (superimposition - наслагвани по-позиция) [7]. Предимствата 
на метода са: по-малко пръски, стабилност на дъгата и способност за топлинен 
контрол.  

Разработена е система MTS (Metal Transfer Stabilization), предотвратяваща обра-
зуването на големи капки и намаляща пръските.  

 

 
 

Фиг.3. Видове нови технологии за електро-дъгово заваряване 
 

Производители под различни търговски марки за производство на оборудване за 
електродъгово заваряване, осъществяват процес на заваряване при късо съединение 
за посочените по-горе предимства, приложими при различни клонове в индустрията - 
автомобилостроене, транспортна техника, хранителна и химическа промишленост, 
обработка на тънколистна ламарина. 

Усъвършенства се и технология, осъществяваща заваръчни процеси на основата 
на струен и връщателно струен пренос на метала от разтопяемия електрод. Обо-
рудване с инвертор Integral-inverter MIG 500 HIGH-SPEED, осигурява реализиране на 
високоскоростно заваряване с въртяща се дъга [8]. 

Обикновено процесът на заваряване с удължен електрод и преход на заваряване 
с въртяща се струйна дъга е технология, която се прилага малко. Използва се твърда 
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тел с диаметър 1,2 мм и защитен газ  Ar + 4% O2. Дължината на изхвърляния навън 
електрод  е 25 mm ÷35 mm, скоростта на заваряване достига 30 м /час. Въз основа на 
резултатите от този процес на заваряване въртящата се дъга се явява възможна алтер-
натива на заваряването с флюс [3]  

Специално място сред различните видове пренос на метал заема управлението 
на импулсно дъговия трансфер [4]. Това е приложимо  не са само за заваряване на 
различни материали, а и при прилагане на прехвърлянето на преходен тип метал, 
както и прилагането на нови комбинации от гъвкаво хибридно заваряване.  

Интензивното развитие в това направление е свързано с формата на заваръчния 
ток в заваръчния процес. Важно е отчитането на топлофизичните свойства на заваря-
ваните материали. Това се отразява на изграждането на системи, използващи процеса 
на стабилизиране[2]. 

Регулирането, използващо промяна на формата на заваръчния ток при заварява-
не на алуминиево-магнезиеви сплави с правоъгълна форма на импулсния ток и откъс-
ване на капката, води до образуването на фин спрей. При този случай се избира така-
ва форма на импулса, позволяваща премахване на адхезията на този спрей върху 
продукта и възможност да се подобри външния вид на изделието. 

При заваряне на въглеродна стомана с помощта на защитен газ с 20% ÷25% CO2, 
колебания в състава на сместа до няколко процента, води до дестабилизиране на 
преноса  на метал, като не се действа на принципа на „един импулс една капка“. За 
това се формират двустепенни импулси. По този начин се постига пренос на метал-
ната капчица, дори когато промяната на съдържанието в сместа е до 30% СО2 и 
потиска образуването на този много фин спрей, който се появява след прекъсване на 
основната капка. В допълнение към намаляване на пръските е и икономията от раз-
хода на защитния газ (аргон). 

Когато се извършва заваряване на неръждаема  стомана, при която има голямо 
повърхностно напрежение, се прилага смес (Ar + CO2) с високо съдържание на аргон 
и добавяне на O2. Но често се случва нарушаване на синхронния пренос на метал 
през дъгата. Затова е разработена такава форма на импулса, която според големината 
на образуване на капката да забавя процеса на капкоотделяне. 

Заваръчният ток се моделира чрез метода на наслагване на импулсите с ниско-
честотно раздробяване на капките и намаляване чувствителността към кристализира-
лите цепнатини. При сплав от AlMg6 с ниско-честотна модулация в паузата е възмож-
но да се елиминират дефекти и нарушавания на формирането на шевове, поради 
неточност в монтажа.[4] 

Импулсно електро-дъговото заваряване получава развитие при новите техноло-
гии. Появяват се източници на захранване с импулсна дъга с прилагане на модерни-
зиран метод на заваряване „Speed Pulse“ [5]. Предложеният подход позволява при 
изработване на един импулс - отделяне на няколко капки метал от електрода и задей-
стване на струйния процес в областта на малките токове. По този начин импулсната 
дъга става по-ефективна. От една страна се увеличава дълбочината на проникване 
при разтапяне, а също и скоростта на заваряване.  

В сравнение с вече известната технология на „студен“ трансфер  на метала, CMT 
Advanced се обезпечава слабо нагряване на детайла. Новата технология дава въз-
можност да се запълват по-широко въздушните празнини в резултат на различни 
цикли  на внасяне на топлина. Отделни капки се отделят в момент на късо съедине-
ние и действието на импулси с обратна полярност (както при класическото импулсно 
дъгово заваряване). По този начин се съвместяват два типа пренасяне метал от елек-
трода при късо съединение и малкокапково импулсно дъгово без късо съединение. 
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При класическия тип импулсно-дъгово заваряване се работи с еднополярен ток, 
така че проблемите с магнитен удар не губят своята актуалност. Наблюдава се насока 
за развитие на технология, където базовият ток на дъгата променя полярността си [7, 8]. 
Това намаля влагането на топлина. Предимствата на импулсния процес с променлив 
ток (AC Pulsed MIG) са: ниска температура на заваръчната вана (заваръчни продукти 
с тънка стена) и по-добро отделяне на капката, като се предотвратява въздействието 
на евентуален магнитен удар. 

Импулсно-дъговият заваръчен процес е разработен в системите с технологии: 
Time Twinе, Pulse МIG/МАG-Laser и Time Twin-Pulse MIG/MAG-Laser, в които се 
използват две импулсни дъги, импулсна дъга и лазер, три импулсни дъги и лазер [2-3]. 
По този начин импулсно дъговия заваръчен процес има предимство, както при 
свързване на различен клас от материали, така и в различни видове на пренос на 
метал от електрода.  

  

Изводи 
1. Електрическото оборудване за дъгово заваряване с топящ се електрод в за-

щитен газ, реализира основните видове трансфер на метал от електрода, като са  
разработени и други преходни видове пренос на метал. 

2. Управлението на импулсно-дъговия процес се използва ефективно при зава-
ряване на широка гама от метали, както и много комбинирани технологии. 

3. Установено е, че развитието на съвременната заваръчна техника, реализираща 
трансфер на метал от електрода, се осигурява чрез управление на самия импулсно-
дъгов процес на заваряване. 
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Анотация:  Местната инфраструктура е от изключително значение за развитие-
то на цялостната визия на туризма. Изградените пътни връзки, поддържаните 
туристически обекти и общата местна публична инфраструктура са важни 
предпоставки за привличане на туристи и развитие на туризма на дадена местна 
териториална общност. Интерес в настоящия доклад представляват значението 
на туристическата инфраструктура в дадена община и възможностите за ней-
ното финансиране. Обект на изследване са различните възможности за финан-
сиране – чрез собствени общински средства, с безвъзмездна помощ, с дълг и др.  

Ключови думи: туристическа инфраструктура, общинско финансиране, местни 
приходи, синя икономика 
JEL: H71, H72, H 54, Z32, Z33  

 
 

Увод 
Туризмът се превръща в един от най-значимите икономически сектори, предла-

гащ заетост на едно от всяко единадесето лице в световен план (Световната банка). 
Световната организация по туризъм изчислява, че 2016 г. е седмата поредна година 
на устойчив ръст на международните пътувания, а показателят е нараснал с  
46 милиона през предходната година, достигайки 1,235 милиона. Броят на междуна-
родните туристи, които посещават дестинациите в малки островни държави, раз-
виващи се държави и най-слабо развитите държави, се е увеличил от 28 милиона през 
2000 г. на 41 милиона през 2013 г.1  За успешното развитие на туристическия продукт 
и на туризма по принцип, е необходима добра достъпност и поддържана туристичес-
ка инфраструктура. 

Туристическата инфраструктура представлява съвкупност от съоръжения, обо-
рудване, системи, процеси и ресурси, необходими за функционирането на всяка 
туристическа дестинация. В обхвата на туристическата инфраструктура попадат пъ-
тища, железопътни линии, летища и други, които правят туристическа дестинация 
достъпна за туристите. В допълнение, инфраструктурата включва системи за здраве-
опазване и обществени услуги. Важен фактор за развитието на туризма е интензивни-
те инвестиции в инфраструктурата и нейното модернизиране.  

Инвестициите в туристическата инфраструктура могат да бъдат направени от 
държавата, общините, частния сектор или чрез публично-частно партньорство. Цел 
на настоящият доклад е да се оценят и разгледат различните възможности за финан-

                                                            
1 World Bank Group, The potential of Blue Economy, Increasing Long-term Benefits of the 
Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least 
Developed Countries p. 16. 
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сиране на туристическа инфраструктура, като отделно са разгледани и опциите за фи-
нансиране на община Бургас. 

За целта е направен  преглед на финансовото състояние на общината и оценка на 
различните възможности за финансиране на туристическата инфраструктура, както в 
исторически план, така и по отношение на някои текущи инфраструктурни проекти. 
Следва да се обърне внимание, че част от туристическата инфраструктура на община 
Бургас попада в обхвата на т.н. Синя икономика. Според определение на Световната 
банка, Синята икономика включва устойчиво потребление на ресурсите на океаните 
и моретата, цели се икономически растеж и повишаване на възможностите за създа-
ване на нови работни места, както и поддържане „здравето“ на екосистемите на море-
тата и океаните. Елементи от стратегията за Синя икономика са енергийната ефектив-
ност и възобновяеми източници, рибарство, климатични промени, събиране на отпа-
дъците и опазване на околната среда, морски транспорт и туризъм. Туризмът включ-
ва океански/морски туризъм и туризъм по крайбрежията.  

 
Видове туристическа общинска инфраструктура и възможности за финан-

сиране 
В контекста на националната икономика, инфраструктурата е движещ елемент 

на туризма. Туризмът е отрасъл със специфичен характер, а търсенето на туристичес-
кия продукт води до техническо и материално развитие на сектора и непряко стиму-
лиране на производствените отрасли (Lecturer).  

 

Базисната туристическа инфраструктура, която допринася за разширяване на 
търсенето на туристическия продукт е съставена от:  

 пътна мрежа – тя заема важно място в развитието на туризма. Добре развита-
та пътна мрежа  предполага възможност за посещение на туристически цели, 
дори и в по-изолирани райони; 

 железопътна мрежа; 
 въздушни превози – основен фактор за развитие на международния туризъм; 
 воден транспорт – освен за осигуряване на достъпност, допринася и развитие 

на туристическите атркации и привличане на потенциални туристи от раз-
лични възрастови групи; 

 публичен транспорт – развитието на публичния транспорт позволява улесне-
но посещение на повече туристически обекти. 

 

Съществено значение за развитието на туризма имат и изграждането на водо-
снабдяване и канализация, поддържане на пристанища, на туристическите атракции, 
изграждане на информационни центрове, поддържане на специфичните за природни-
те и национални паркове съоръжения, мрежи и инсталации, които са приложими и 
необходими за популяризиране, увеличаване посещаемостта и за опазването на защи-
тените територии и др. Разбира се, основни фактори в развитието на туристическия 
продукт са хотелите, ресторантите, търговските обекти и др. Те обаче, в общият слу-
чай, се изграждат и поддържат от бизнеса (частния сектор). 

Изграждането, поддържането и модернизацията на туристическата инфраструк-
тура може да се осъществява  от държавата, общините, частния сектор или чрез 
публично-частното партньорство. 

В обхвата на местната власт попада следната туристическа инфраструктура: ВиК 
мрежи и водоснабдяване, публичен градски транспорт, изграждане и поддръжане на 
общинската пътна мрежа, булеварди, градско пространство, поддържане на туристи-
ческите обекти на общинско ниво, пристанища и променади, минерални извори, 
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енергийна ефективност на сгради, паркове, музеи, съпътстващата туристическа ин-
фраструктура, свързана с атракциите (туристически пътеки, места за пикник, указа-
телни табели, посетителски информационни центрове, детски площадки, спортни 
съоръжения и съоръжения за отдих, негенериращи печалба, паркинги, тротоари, 
зелени площи, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци и др.) и др.  

Основните възможности за финансиране на туристическа инфраструктура на 
местно ниво са: текущи общински приходи, приходи от продажба на нефинансови 
активи, нетен оперативен остатък, трансфери от държавата, безвъзмездна финансова 
помощ от европейки програми или други донори, международно финансиране, дъл-
гово финансиране (облигационни емисии и дълг, поет с договор за общински заем) и 
публично-частно партньорство.  

Текущи приходи – в обхвата на текущите приходи се включват приходите от 
местни данъци и такси. Повечето такси имат целеви характер, но приходите от мест-
ни данъци се ползват според самостоятелната преценка на местните власти. В 
България, в обхвата на местните данъци попада и туристическия данък. С туристи-
ческия данък се облагат нощувките, а данъчно задължените лица са предлагащите 
настаняване и нощувки. Приходите от този данък могат да бъдат вложени изцяло в 
подобрение на туристическата инфраструктура и развитие на туристическия про-
дукт.2 Съгласно принципа на ползата, е желателно част от годишните текущи прихо-
ди да се ползват за финансиране на общинска инфраструктура (Kitchen). По този на-
чин, гражданите финансират, чрез заплатените данъци и такси, част от публичната 
местна инфраструктура, като същевременно могат да участват в разпределението на 
ползите от инвестицията в бъдеще.  

Приходи от продажба на нефинансови активи – местните власти могат да 
продават различни общински инфраструктурни обекти и активи. С цел изпълнение на 
капиталовия бюджет и повишаване възможностите за финансиране на общинска 
инфраструктура е желателно и препоръчително приходи от продажба на общинска 
собственост да се влагат в изграждането или поддръжането на публичната местна 
инфраструктура.  

Нетен оперативен остатък – нетният оперативен остатък представлява разли-
ката между текущите оперативни приходи на общината (приходи от местни данъци и 
такси) заедно с общата изравнителна субсидия и оперативните (текущи) общински 
разходи. При добър мениджмънт и консервативен подход спрямо текущите/ 
опeративни разходи, местните власти могат да генерират ежегодно положителен 
оперативен остатък. Средствата от остатъка могат да се натрупват в резервен фонд и 
при набирането на достатъчна сума да се вложат в съответните капиталови разходи 
за туристическата инфраструктура. 

Трансфери от държавата – местните власти получават ежегодно трансфери от 
централната власт. Един от трансферите е субсидията за финансиране на капиталови 
разходи. Средствата от тази субсидия са целеви и могат да бъдат вложени в 
туристическата инфраструктура. При необходимост, централната власт отпуска и т.н. 
извънредни трансфери. Те служат за покриване на извънредни разходи, които могат 
да имат и капиталов характер. Местните власти в България получават трансфери и по 
линия на различни ведомства и министерства. Тези субсидии също се определят като 

                                                            
2 Следва да се отчете, че до 2011г. в местните бюджети постъпват приходи от туристическа 
такса. 
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извънредни, защото се определят в хода на бюджетната година. Следва да се отчете, 
обаче че със средствата от тях, най-често се финансират капиталови разходи. 

Безвъзмездна финансова помощ от европейки програми или други донори – 
поради своето естество и значимост туристическата инфраструктура попада в 
обхвата на различни европейски и донорски програми. През последните години, клю-
чов елемент на финансиране се превръщат европейските фондове. С тяхна помощ, 
местните власти реставрират редица културни обекти, модернизират градски прост-
ранства, изграждат ВиК мрежи и водоснабдяване. Необходимо е да се подчертае, че 
част от европейските и донорски програми имплементират основните елементи на 
Синята икономика. Тяхна цел е борба със замърсяването, поддържане на чиста окол-
на среда, увеличаване на заетостта и стимулиране на икономическия растеж.  

Дългово финансиране – туристическата инфраструктура може да бъде финанси-
рана с облигационни емисии и общински заеми. Като по-атрактивни за инвеститори-
те (кредиторите) се определят приходогенериращите обекти. Част от туристическите 
атракции, поддържани от общините могат да генерират приходи, с които да се изпла-
щат предоставените заеми. През последните години, особена популярност придоби-
ват зелените облигации (Saha). Основната разлика между обикновенните облигации и 
зелените облигации е, че с последните се финансират само проекти, които носят пол-
зи за околната среда. Допустими проекти са инвестиции, свързани с енергийна ефек-
тивност, устойчиво управление на ВиК системите, публичен транпорт, ориентиран 
към опазване на околната среда и др. Част от туристическата инфраструктура попада 
в обхвата и на Синята икономика.  

Международно финансиране – общините с по-високи собствени приходи и по-
висока фискална самостоятелност могат да кандидатстват за финансиране пред Евро-
пейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и 
Световната банка. Финансирането от тези международни институции често се състои 
от дългов ресурс с цена, в много случаи, под пазарната и грантова помощ, предоста-
вена от донори. Цел на финансирането от тези институции е борба с климатичните 
промени, поддържане на чисти морета и океани, намаляване на замърсяванията и др. 
Те подкрепят целите на Синята и Зелената икономика. Международните финансови 
институции могат да финансират определен тип туристическа инфраструктура 
(отговаряща на мисията и целите на банките).  

Публично-частно партньорство – публично-частното партньорство (ПЧП) е 
един от методите за финансиране на публични инвестиции. ПЧП представлява дълго-
срочни договорни отношения между бизнеса и местната власт. Публично-частно 
партньорство е дългосрочно договорно сътрудничество между един или повече 
публични партньори, от една страна, и един или повече частни партньори, от друга 
страна, за извършването на дейност от обществен интерес при постигане на по-добра 
стойност на вложените публични средства и при разпределение на рисковете между 
партньорите.3 ПЧП позволява на местната власт да делегира правата по доставянето 
на услуги и блага на частния сектор, но в същото време осъществява контрол върху 
предоставянето на услугата.  

Концесията е форма на ПЧП. В някои общини в България се отчитат високи 
приходи от концесии. Пример за това са общините Чавдар и Челопеч. Благодарение 
на приходите от концесии, общините влагат значително повече  ресурси в изгражда-
нето на местна инфраструктура, включително и в туристическа инфраструктура.  

                                                            
3 чл. 3 от Закон за публично-частното партньорство (отменен 2017 г.) 
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Финансиране на туристическата инфраструктура на община Бургас 
Община Бургас се намира в Югоизточна България и е една от съставните общи-

ни на област Бургас. Населението на общината е 209 266.5  жители (НСИ)4.  
Туризмът, търговията и услугите имат традиционно важно място и значение за 

цялостния икономически облик на общината. Община Бургас развива както тради-
ционния за града морски рекреативен туризъм, така и конферентен и бизнес, спа 
туризъм, културно-историческия туризъм, еко туризъм, алтернативен и хоби тури-
зъм. Предпоставки за привличане на туристи в град Бургас са местоположението, 
природните ресурси, благоприятния климат, минералните бани в кв. Ветрен и приро-
дозащитените зони. Туризмът е водещ сектор – двигател за местния икономически 
потенциал, тъй като стимулира развитието на сродни отрасли като търговия, съобще-
ния и други услуги.5 

Във финансово отношение, общината отчита високо съотношение собствени 
приходи към общо бюджетни постъпления (46.80%, при средни стойности за страна 
38.35%)6. Фискалната дисциплина също е висока, общината не допуска просрочени 
задължения. Общината ползва активно дългово финансиране за публична инфра-
структура, като годишните плащания по дълга са съобразени с генерираните от об-
щината местни приходи. Дългът на общината съставлява 39.03% от планираните при-
ходи и изравнителна субсидия. 

Във връзка с развития и разширяващ се туристическия сектор, община Бургас 
има отговорности по изграждане, поддържане, модернизация и рехабилитация на 
значителна по мащаб туристическа инфраструктура. Освен традиционните елементи 
на местната туристическа инфраструктура, като общински пътища, ВиК системи и 
публичен транспорт, общината отговаря и за поддръжка на значителна куртурна ин-
фраструктура, рибарски пристанища, вело алеи, разнообрази туристически атракции, 
включително поддържане и организиране на туристическа дейност на остров  
Св. Анастасия.  

Значителният размер на туристическата инфраструктура предполага широк на-
бор от източници за нейното финансиране. Освен на собствени общински приходи, 
общината разчита и на европейско и дългово финансиране. Отделните възможности 
за финансиране на туристическата инфраструктура са разгледани, като е направен 
финансов преглед за периода 2014-2017 г. 

Текущи приходи   
Както вече се отчете, община Бургас разполага със стабилна приходна база. През 

периода 2014-2017г. данъчните приходи съставляват между 40-47% от собствените 
приходи и общата изравнителна субсидия. Благодарение на значителния размер на 
данъчната база и високия брой на местното население, данъчната автономност на 
община Бургас е значителна. Общата стойност на собствените приходи и общата 
изравнителна субсидия за 2014 г. варира в диапазона 69 136 хил. лв. (през 2015г.) до 
86 017 хил. лв. (през 2017 г.). Устойчив ръст се наблюдава при данъчните приходи, 
които ежегодно нарастват, благодарение на подобрената събираемост и разширяване-
то на данъчната основа (новото строителство на територията на общината и съответ-

                                                            
4 НСИ 2018 [Online] https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=300 [Accessed: 
14/5/2018] 
5 Община Бургас, Общинският план за развитие 2014- 2020 г. на Община Бургас. Aнализ на 
социално икономическото развитие на Община Бургас стр. 32 
6 Министерство на финансите, 2018 [Online]  http://www.minfin.bg/bg/810 [Accessed: 14/5/2018] 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

175 

но сделките свързани с него). Следва да се отбележи, че приходите от туристическия 
данък са едва около 0.5% от данъчните приходи. През периода 2014-2017 г. 
приходите от туристически данък варират в диапазона от 305 483 лв. ( 2016 г.) до  
388 034 лв. (2014 г.). През 2017 г. отчетената стойност на приходите от туристически 
данък е 338 353 лв. 

В структурно отношение най-голяма част от общинските приходи заемат неда-
нъчните приходи (между 51 и 58%), следвани от данъчните приходи (между 40-47%). 
При неданъчните приходи основен дял заемат таксите от битови отпадъци. Елементи 
от неданъчните приходи, освен общинските такси, са приходите от наеми на иму-
щество, приходи и доходи от собственост и концесии.  

Най-незначителен дял в структурата на собствените приходи има общата израв-
нителна субсидия. Тъй като общината е на челно място в страната по фискална дис-
циплина и по данъчна автономност този резултат е обясним. 

 
Графика 1. Структура на собствените приходи на община Бургас  

за периода 2014-2017г. (в хил. лв.) 
 

 
Източник: интернет сайта на община Бургас, изчисления на автора 

 
Устойчивата приходна база и плавното нарастване на собствените приходи са 

знак за висока фискална самостоятелност. Общината може да генерира значителни 
собствени приходи, като част от тях могат да бъдат вложени в изграждането и подър-
жането на туристическата инфраструктура. 

Приходи от продажба на нефинансови активи  
Приходите от продажба на нефинансови активи са част от капиталовия бюджет 

на общината. Тяхно основно предназначение е осъществяване на капиталови разходи 
в общинска инфраструктура или погасяване на дълг. По данни от касовото изпълне-
ние на бюджета, община Бургас реализира ежегодно приходи от продажба. За 2014 г. 
приходите са в размер 5 484 хил. лв., за 2015-3 884 хил. лв., за 2016 г. 4 499 хил. лв. и 
за 2017г. - 7 788 хил. лв. Допуска се, че значителна част от тези приходи са вложени и 
в туристическата инфраструктура.  

 

Данъчни приходи

Неданъчни 
приходи (без 
приходи от 
продажба на 
общинска 
собственост)
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Нетен оперативен остатък 
Както вече се отбеляза, положителния нетен оперативен остатък е сигнал за 

добро управление на публичните финанси и за добър финансов мениджмънт. Община 
Бургас е от малкото общини в страната, които ежегодно реализират положителен 
оперативен остатък. Нетният оперативен остатък варира през периода 2014-2017 г. в 
диапазона 4 млн. и 14 млн. лв. Част от генерираните ресурси се използват за разпла-
щане на дългово финансиране, а част за инвестиции в общинската инфраструктура. 

Трансфери от държавата 
Общината получава обща изравнителна субсидия, субсидия за финансиране на 

делегирани от държавата дейности, субсидия за финансиране на капиталови разходи 
и други извънредни трансфери.   Общата изравнителна субсидия представлява малък 
дял от структурата на собствените приходи на община Бургас. В графика 2. е пред-
ставено изменението на сумите на трите основни трансфера, постъпили в бюджета на 
община Бургас. Целта е да се проследи динамиката на приходите от субсидията за 
финансиране на капиталови разходи и сътоношението и спрямо останалите транс-
фери. 

 

Графика 2. Изменение на субсидиите на община Бургас 
 за периода 2014-2017г. (в млн. лв.) 

 

 
Източник: интернет сайта на община Бургас, изчисления на автора 

 
Видно от данните в графиката, субсидията за финансиране на капиталовите 

разходи е най-висока през 2014 г. Това се дължи на извънредната капиталова субси-
дия, отпусната на общината от Министерство на финансите, във връзка с изпълнение 
на Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите.7 

Част от одобрените средства са за финансиране на Многофункционален спортен, 
конгресен и бизнесцентър „Арена Бургас“. Този проект е част от туристическата 
инфраструктура на община Бургас. През изследвания период капиталовата субсидия 
варира в диапазона 1.4 млн. лв. - 13.7 млн. лв. 

 

                                                            
7 Министерство на финансите )[Online] http://www.minfin.bg/bg/892[Accessed: 13/5/2018] 
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Безвъзмездна финансова помощ от европейки програми или други донори 
Община Бургас е сред най-активните общини, изпълняващи европейски проекти. 

Голяма част от туристическата инфраструктура е изпълнена с грантова помощ. 
Общината изпълнява много проекти по Оперативна програма Регионално развитие (с 
настоящо име Оперативна програма Региони в растеж – ОПРР), Програма за между-
регионално сътрудничество Интеррег Европа  и по Програма за морско дело и ри-
барство. 

Част от проектите, свързани с туристическата инфраструктура са: „Културно-ис-
торическо наследство на о. Света Анастасия“, „Изграждане на експозиционен център 
Флора“, „Подобряване на културната инфраструктура в община Бургас“, проект 
„Зелени коридори“, проекти за модернизация и рехабилитация на градската среда, 
проект за лодкостоянка и др. 

Дългово финансиране 
За да разшири възможностите за финансиране на общинска инфраструктура, 

община Бургас ползва активно дългово финансиране. Общината провежда консерва-
тивна дългова политика и съобразява плащаните по дълга със законовите изисквания. 
Дългът на общината към края на 2017г. е в размер на 39.03% от планираните приходи 
и общата изравнителна субсидия.  Общият размер на остатъчния дълг е 34 321 134 лв. 
(Министерство на финансите). Част от дълга осигурява собственото участие на общи-
ната в редица европейски и международни проекти.  

 
Международно финансиране 
Община Бургас ползва дългосрочно финансиране от Европейската банка за въз-

становяване и развитие. Проектът е част от туристическата инфраструктура в об-
щината. Проектът „Интегриран градски транспорт на Бургас“ предвижда изграждане 
на 15 км. бързи автобусни ленти, 2 нови автогари, въвеждане на електронно таксува-
не, видеонаблюдение, внедряване на интелигентна система за управление на трафика, 
изграждане на 20 км. велоалеи, закупуване на 39 нископодови и 28 съчленени дизе-
лови автобуси, реконструкция на депото на градския транспорт и станциите за дизел 
и метан и изграждане на 4 надлеза за пешеходците по най-натоварените артерии на 
града. Размерът на полученото финансиране от  Европейската банка за възстано-
вяване и развитие е в размер на 10 млн. евро. Сумата е част от общо финансиране в 
размер на 67 млн. евро по ОПРР. Отделно от тези средства, банката осигурява 
650 000 евро безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на техническа и консул-
тантска помощ по проекта. 

Публично-частно партньорство  
Община Бургас е изготвила и изпълнява програма за публично-частно партньор-

ство за реализация на малки благоустройствени проекти на община Бургас. Община-
та има открит портал за публично-частно партньорство и заявава интерес за развитие 
на тази дейност. В портала на община има представена карта на потенциални проек-
ти, които могат да бъдат реализирани чрез ПЧП. 

Текущи проекти 
Община Бургас продължава изграждането на различни проекти, свързани с 

туристическата инфраструктура. Общината е активен участник и изпълнител по 
ОПРР и другите европейски и международни програми. Очакват се допълнителни 
субсидии през тази и следваща година за финансиране на пътищата на територията 
на общината.  
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В процес на изпълнение са проекти, свързани с енергийна ефективност, осигуря-
ване на балансирана градска среда, изпълнение на проекти, свързани със спортната и 
културната инфраструктура и др. В инвестиционната програма 2015-2020г. на общи-
ната са залегнали и проекти като енергийна ефективност на обществени сгради, обно-
вяване на градска, жизнена среда, реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим, изгражда-
не на библиотека и музей на съвременното изкуство, изграждане на музей на открито 
Аква Калиде Термополис и др.  

С цел подобряване туристическия продук и модернизиране на своя облик, общи-
ната продължава да е активен бенефициент по най-разнообразни програми.  

 
Заключение 
Туристическата инфраструктура е ключов елемент от изграждане както на 

туристическия продукт, така и за местното и регионално икономическо развитие. От 
изключително значение е дейността на централната власт и на местните власти в 
чиито обхват са възможностите да се разнообрази туристическия продукт и да се 
насърчи развитието и на културно-историческия туризъм.  

Подобряването на туристическата инфраструктура, разнообразяването на атрак-
циите и конкурентното представяне на туристическата дестинация могат да привле-
кат значителни посетители и да стимулират предприемаческата дейност в съответния 
регион. Успешното развитие на туризма гарантира икономическо развитие и осигуря-
ване на работни места за местното население. 

Значителна част от обхвата на поддръжането, модернизирането и изграждането 
на туристическата инфраструктура е в правомощията на местната власт. Съществуват 
разнообразни източници за финансиране на туристическата инфраструктура, като 
собствени приходи, дългово финансиране, международни и европейски фондове, 
трансфери и др. 

Традиционно, общините с развит туризъм се радват на значителни собствени 
приходи и добър достъп до дълговия пазар. Пример за това е и община Бургас. Об-
щината разполага с широк спектър от възможности за финансиране на туристическа-
та инфраструктура. Благодарение на това, туристическият сектор продължава успеш-
ното си развитие, а общината се радва на значителен интерес на посетители от стра-
ната и чужбина.  
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Международното морско частно право (ММЧП) е тясно свързано с международ-
ното частно право на Република България като цяло и представлява съвкупност от 
правни норми, уреждащи частни правоотношения с международен елемент, от чиято 
уредба са заинтересовани повече от една държави. Субекти на тези правоотношения 
са частни  лица – физически или юридически лица, а не държави, държавоподобни 
образувания, международни организации. По това се различават от субектите на 
международното морско публично право (ММПП). Пример за такива субекти са 
корабособственици, товародатели, изпращачи, документни изпращачи, фрахтователи, 
морски превозвачи, продавачи и купувачи по „морски продажби“ (дистанционни 
продажби, във връзка с които се сключват договори за международен превоз на това-
ри по море „FOB“, „CIF“ и др .), спедитори, агенти, морски брокери – на фрахтови 
борси (маклери), стивидори и др.   

 

Предмет на ММЧП са частни правоотношения с международен елемент. Между-
народният елемент е особеността, „diferentia specifica“ на тези правоотношения, как-
то е и при МЧП. Могат да се посочат следните примери за частни правоотношения с 
международен елемент, уреждани от ММЧП: 

- Морски застраховки; 
- Морски ипотеки и други обезпечения; 
- Сблъсквания на кораби (особено проявление на деликт в ММЧП) и др. 
 

Методът на правно регулиране е метод на равнопоставеност на правните су-
бекти, какъвто е и в МЧП и за разлика от метода на ММПП, където методът е на 
власт и подчинение.  

Ролята и значението на ММЧП в българската правна система е обусловено да 
голяма степен от неговите принципи, основополагащи сред които са принципът на 
автономията на волята и принципът на най-тясната връзка. Те са тясно свързани със 
справедливостта, която също се възприема като по-общ, глобален принцип на 
ММЧП.  

 

Принципът на справедливост се изразява в това дали е справедливо дадено пра-
воотношение с международен елемент да се урежда от правото на определена 
държава. Няма пряка връзка със справедливостта в материалноправния смисъл – с 
какви правни последици да се свърже поведението на страните по правоотноше-
нието. Този принцип се проявява в няколко измерения: 

- Съобразяване с държавните интереси в частните правоотношения; 
- Предвидимост на правната уредба; 
- Защита и стабилност на частноправния оборот и международното сътрудни-

чество; 
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- Съответствие между съдебните решения – правило на „конфликтния мини-
мум“; 

- Съобразяване с местния обществен ред; 
- Признаване на местното съдебно решение в чужбина. 

 

Пример за съобразяване с държавните интереси в частните правоотношения е 
удостоверителната дейност на нотариалните органи с частноправни последици. 

Предпоставките за дейност на държавните органи при осъществяване на съдей-
ствие за възникване на частноправни юридически факти се уреждат от държавата – 
морски арест, морски протест и др.  

Що се отнася до предвидимостта на правната уредба, това проявление на прин-
ципа се изразява в защита на страните по частни правоотношения с международен 
елемент навсякъде, независимо от тяхното местопребиваване, мястото на възникване 
на спора и др.  

Защитата и стабилността на частноправния оборот и международното сътрудни-
чество се изразява в необходимостта от бързо решаване на споровете чрез прилагане 
на закон, известен на страните. Тясно свързани с това са институтите на автономията 
на волята и избора на съд/арбитраж. Както беше посочено по-горе, самата автономия 
на волята е основополагащ принцип на ММЧП. 

Съответствието между съдебните решения, известно и като правило на „кон-
фликтния минимум“ се изразява в това, че съдебни решения, постановени по един и същ 
спор с международен елемент от различни държави, водят до един и същ резултат.   

Единственият начин за постигане на унификация на съдебните решения е прила-
гането от съдилищата на едно и също материално право и международно частно 
право.  

По отношение на прилагането на едно и също международно частно право на 
различните държави има различни становища.  

Според проф. Николай Минчев1 съответствие на съдебните решения се търси 
само на основата на международно уеднаквяване на материалните норми, но не и на 
отпращащите норми.  

Проф. Иван Владимиров2 застава на обратното становище, като в подкрепа на 
виждането си изтъква, че държавите могат да приемат, че договорът се урежда от 
правото на държавата по седалището на продавача при договора за международна 
продажба на стоки.  

Съобразяването с местния обществен ред намира израз в нашето законодател-
ство в чл. 45 от КМЧП, съгласно който разпоредба на чуждо право, определено като 
приложимо, не се прилага само ако поледиците от нейното прилагане са явно несъв-
местими с българския обществен ред. В КМЧП обаче не се съдържа легално опреде-
ление на понятието „обществен ред“, а се посочват критерии за преценка от право-
прилагащия орган на несъвместимостта на приложимото чуждо право Така, съгласно 
ал. 2 на чл. 45 несъвместимостта се преценява, като се държи сметка за степента на 
връзка на отношението с българския правен ред и значимостта на последиците от 
прилагането а чуждото право.  

 

                                                            
1 Вж. Минчев, Н., Лекционен курс по международно частно право. Обща част., Русе,  Първо 
издание, Авангард принт – ЕООД, Русе, 2006, с. 12; .с. 14-15; 
2 Вж. Владимиров, Ив., Международно частно право. Обща и специална част. Пето преработе-
но и допълнено издание, Издателски комплекс – УНСС, С., 2014, с.208. 
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Признаването на местното съдебно решение в чужбина се изразява в признаване 
на съдебно решение в колкото е възможно повече държави, а не само в държавата на 
съда.  

Както и в МЧП като цяло, принципът на най-тясната връзка се изразява в 
регулирането на правоотношението с международен елемент от правопорядъка, с 
който е най-тясно свързано („lex proxima“) – чл. 2 от Кодекса на международното 
частно право (КМЧП). Този принцип се проявява в няколко измерения: 

Основополагащ принцип на ММЧП е и принципът на автономия на волята, 
който също е проявление на справедливостта. Това е и една от най-важните привръз-
ки в МЧП и ММЧП – lex voluntatis. Действието на този принцип  не може да бъде 
изолирано от общото му действие в МЧП като цяло. Той се изразява в свободното 
определяне от страните по правоотношение с международен елемент на приложимия 
закон за това правоотношение. По този начин законът на една държава се оказва при-
ложим вместо друг закон, който би следвало да бъде приложим според стълкновител-
ните правила на МЧП. Изрична правна уредба в нашето законодателство се съдържа 
в чл. 2 от КТК, съгласно който „с  изключение на случаите, предвидени в повелител-
ни норми на този кодекс, страните, които участват в отношения, свързани с търгов-
ското корабоплаване, могат сами да уреждат с договор взаимните си права и задъл-
жения“. Тази разпоредба е в съответствие с разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от ЗЗД, 
съгласно която „страните могат свободно да определят съдържанието на договора, 
доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави“.  

Исторически и логически принципът на автономия на волята е продължение на 
принципа на свободата на договаряне. Разликата между двата принципа се изразява в 
това, че при свободата на договаряне страните по договора уговарят свободно кон-
кретните си права и задължения, докато принципът на автономията на волята се от-
нася за избора на приложим закон.  

Действието на принципа на автономия на волята е предварителен (преюдициа-
лен) въпрос за съществуването или несъществуването на останалите проблеми на 
МЧП, в частност на ММЧП, свързани с приложимия закон (така наречените  стълк-
новителни проблеми). Общото правило е, че когато изборът на приложим закон е не-
двусмислено изразен в договора, този закон се прилага  от сезирания съд и това поч-
ти изчерпва международночастноправното регулиране на договора. Този принцип се 
прилага с приоритет пред принципа на най-тясната връзка. Съдът, сезиран с даден 
спор, по правоотношение, за уредбата на което е изброн приложим закон, следва да 
го приложи, освен при наличието на основания за отказ от съображение за обществен 
ред и в случай на заобикаляне на закона, които често са взаимно свързани.  

В материята на автономията на волята се проявява тенденция към сближаване на 
двете основни правни системи – континенталноправната и системата на Общото 
право.  

Във Франция например изводът за проявлението на принципа на автономията на 
волята следва ясно от специалните закони за морски превоз под коносамент и под 
формата на чартър. Наред с това съществува доктрина и богата практика в този 
смисъл3. Френските съдилища признават правото на страните да избират приложим 
закон.В този смисъл са съдебни решения на Апелативния съд в Руан, съда в Хавър, 

                                                            
3  За примерите от чуждестранната съдебна практика  вж. Вартоломеев, О., Международно-
частноправни морски облигационни отношения, Издателство на БАН, Институт за правни 
науки, С., 1977, с. 28-35, с. 49-95; 
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Касационния съд на Франция124. Разрешава се автономията на волята при товаро-раз-
товарните работи, а при липса на избор се прилагат обичаите по мястото на извърш-
ване на тези работи. При липса на такива обичаи се прилагат морските обичаи. Във 
Франция признаване на автономията на волята има предимно при договорите за мор-
ски превози, но този принцип се прилага и по въпросите на общата авария, оказване-
то на помощ, спасяването по море и др.  

Сходна е позицията в Италия. Прилагането на чл. 10 от Италианския кодекс на 
мореплаването зависи от това дали не е проявена воля на страните в обратен смисъл. 
В унисон със законовата уредба са решения на съдилища в Генуа, Триест, Венеция и 
др.  

Международното частно право на Холандия разрешава на страните по един до-
говор с международен елемент да избират приложим закон, различен от този, който 
би бил приложим по силата на международночастноправните норми. В този смисъл 
са решения на Апелативен и Касационен съд в Хага5.  

Сходна е практиката в Норвегия. Изводът от решения на съдилища в Осло е, че 
изборът от страните на приложим закон е основният „привързващ фактор“, посочващ 
меродавната правна система6. 

В Германия се дава значителна автономия на волята  на страните по договори в 
областта на морското право. Като пример може да се даде решение на Върховния съд 
на Германия от 05.12.1966 г. по договор за превоз под формата на чартър, въз основа 
на който е издаден коносамент. В това съдебно решение се установява, че „съглаше-
нието на страните относно избора на приложим закон става неделима част от текста 
на коносамента.“ 

Тук е важно да се отбележи, че в областта на морските превози следва да се пра-
ви разлика между превозите под коносамент и под формата на чартър. Чартърните 
договори с международен елемент се регулират от закона на знамето, ако не е угово-
рено друго от страните. Следователно, автономията на волята е разрешена. За разли-
ка от чартърните превози, при коносаментните превози с международен елемент 

                                                            
4  Като пример може да се посочи решение на Касационния съд на Франция от м. юли 1964 г., 
съгласно което „погасителната давност по договора за морски превоз се урежда от закона по 
мястото на доставяне на товара, щом като намерението на страните е било да подчинят на този 
закон превозното правоотношение“.5 
 Друг пример е емблематично съдебно решение на Търговски съд в Париж от 1923 г., 
потвърдено от Апелативния съд.4 В мотивите на това съдебно решение се посочва, че страните 
по договора са възпроизвели в коносамента разпоредбите на Американската харта от 1893 г. и 
по такъв начин мълчаливо са отстранили правилата на Френския търговски кодекс. 
5  Така например, в решение на Апелативния съд в Хага от 09.01.1963 г. по договор за превоз 
между Чикаго и Хамбург с холандски кораб изрично се признава правото на страните да изби-
рат приложим закон.  
 В друго холандско съдебно решение – на Касационния съд на Холандия от 13.05.1965 г. – 
изборът на холандското право, вписан в коносамента, е бил признат, без да има връзка на пра-
воотношението с холандския закон.  
6  В едно решение на Върховния съд на Норвегия от 11.09.1965 г. се изтъква, че „тъй като ко-
носаментът препраща към канадския закон за превоз на товари по море от 1936 г., този закон 
следва да се счита за инкорпориран в този коносамент“. Следователно, признава се проявле-
нието на принципа на автономията на волята.  
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автономия на волята не е допустима, тъй като за тях съществуват императивни 
уеднаквени правила в международни конвенции7.  

Принципът на автономия на волята в държавите от системата на Общото право 
проявява някои особености в сравнение с континенталноправната система. Те се из-
разяват предимно в това, че съдилищата в тези държави изследват в по-голяма степен 
избора от страните на приложим закон. В тази връзка не може да не се посочи, че оп-
ределение на понятието „приложим закон“ е дадено за  първи път в английски мор-
ски прецедент8. 

Английските съдилища гледат на намерението на страните за избор на прило-
жим закон като на решаващо обстоятелство. Договорната клауза може да е недей-
ствителна според вътрешното право на съда, но ако тя е действителна според прило-
жимия на основание на нея закон, английският съд я признава за действителна.  

От особена важност е да се обърне внимание на действието на международните 
конвенции във връзка с автономията на волята.  

Принципът е, че за отговорността на превозвача по договора за международен 
превоз на товари по море действат императивни международноправни норми. Следо-
вателно, автономията на волята е недопустима. Пример за това е Брюкселската кон-
венция от 1924 г. относно някои правила за коносаментите (Хагски правила). Тя 
съдържа преки норми на международното частно право, които са задължителни спря-
мо обхванатите от уредбата ѝ правоотношения. Страните по договора не могат да 
избират приложим закон. Сезираният съд не може да прилага стълкновителните 
норми под предлог, че волята на страните не е установена.  

Употребата на определен език в чартъра или коносамента няма отношение към 
приложимия закон. За илюстрация може да се даде следния пример: от Великобрита-
ния до Ротердам се извършва превоз по договора между холандски превозвач и 
холандски товародател с холандски кораб, плаващ под холандски флаг. Но страните 
по договора уговарят „Дженкон“ чартър на английски език. Според страните е нали-
це избор на английския закон. Апелативният съд в Хага обаче отхвърля това твър-
дение.  

Позицията на съдебната практика и на правната теория е правилна. Изборът на 
език обикновено е продиктуван от други причини (например езикът е познат и на 
двете страни), а не с намерение за избор на приложим закон.  

Ролята и значението на ММЧП в българската правна система намират израз до 
голяма степен в източниците на правна уредба на ММЧП. Правните източници на 
ММЧП са международни и национални, като и едните, и другите могат да бъдат пи-
сани и неписани.  

                                                            
7 Става въпрос за Хагските, Хагско-Висбийските и Хамбургските правила, както и за Ротер-
дамските правила, които не са влезли в сила. „Хагски правила“ е краткото наименование на 
Брюкселската конвенция от 1924 г. за някои правила относно коносаментите. Хагско-Висбий-
ските правила от 1968 г. са изменена и допълнена версия на Хагските правила,. „Хамбургски 
правила“ е  краткото наименование на Хамбургската конвенция от 1978 г. относно договорите 
за международен превоз на товари по море. „Ротердамски правила“ е краткото наименование 
на Ротердамската конвенция относно договора за международен превоз на товари, извършван 
изцяло или частично по море. За тези конвенции вж. по-подробно Маринова, Д., От Хага до 
Ротердам. Отговорност за неизпълнени е на договора за международен превоз на товари по 
море, „Нова звезда“, С., 2015, с. 40-162. 
8 Това е прецедентът, възникнал въз основа на делото „Lloyd v. Guilbert“ от 1865 г., съгласно 
който „действителността, тълкуването и действието на договора за морски превоз се уреждат 
от приложимия към договора закон“ („proper law of the contract“). 
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Сред международните писани източници най-значими са международните мно-
гостранни и двустранни конвенции, както и международните нормативни актове. 
Двустранни международни източници са спогодби, консулски конвенции и договори 
за правна помощ. Неписани източници са международните обичаи (например между-
народните обичаи на пристанищата).  

Националните източници също са писани и неписани. Писаните са закони 
(КМЧП, КТК и др.) и подзаконови нормативни актове, а неписаните – обичаи (напри-
мер обичаи на пристанищата) и обичаи в практиката. Правният обичай е правило за 
поведение, установено чрез постоянно спазване на определено поведение със съзна-
нието за неговата задължителност. За разлика от него обичаите в практиката се ха-
рактеризират също като правила за поведение, установени чрез постоянното им 
спазване, но без съзнанието за тяхната задължителност.   

Съдебните прецеденти не са източник на правото в Република България. Това се 
отнася и за ММЧП.  

Доктрината не е източник на правото, но установява ръководни начала за право-
прилагането.  

За националните обичаи на пристанищата могат да се дадат някои примери в 
областта на ММЧП – за работното време, работните и неработните дни, почивките и 
др. (в зависимост от климатичните условия), начини на товарене и разтоварване, ред 
за използване на товаро-разтоварните съоръжения (кранове, кари и др.), изчисляване 
на сталийното и контрасталийното време и др. 

Както в МЧП, така и в ММЧП съществуват преки и отпращащи (стълкновител-
ни, колизионни) норми. Преките норми съдържат директно правилото за поведение и 
не се различават особено от преките материалнопправни норми – нормите на граж-
данското право, търговското право и др. типичен пример за преки норми на ММЧП 
са нормите, които уреждат института на погасителната давност в международните 
многостранни конвенции относно договорите за международен превоз на товари по 
море. Отпращащите норми, както и в МЧП, се характеризират с това, че вместо дис-
позиция с конкретно правило за поведение съдържат указание за приложим закон. 
Правоприлагането се извършва чрез  неговото разгръщане от правоприлагащия орган 
посредством  привличане на материалноправна норма на приложимия закон.  

Характерни за двустранните отпращащи норми, както и при МЧП, са формулите 
на привързване.  

 

Формулите на привързване в ММЧП са два вида: 
- Формули на привързване, приложими в МЧП като цяло – отечествен закон, 

местонахождение на вещта, място на извършване на правното действие, място 
на изпълнение и др.; 

- Формули на привързване, присъщи само на ММЧП – закон на знамето и закон 
по мястото на регистрация на кораба. В това се изразява спецификата на фор-
мулите на привързване в ММЧП.   

 

Предимствата на формулата „закон на знамето“ се изразяват в нейната яснота, 
лесно определяне, предварителна известност на страните, относително голяма посто-
янност.  

Несъвършенствата са свързани най-вече с факта, че при едно и също знаме може 
да се окаже, че има два правопорядъка. Типичен пример в това отношение е британ-
ският флаг, под който могат да плават шотландски, уелски или английски кораби. 
Отделните части на Великобритания имат известни различия в правната си система. в 
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такива случаи субсидиарно приложение намира законът по мястото на регистрация 
на кораба. Освен това, в подобни случаи интертериториалното право на федеративна-
та държава следва да определи приложимото право.  

Мястото на регистрация на кораба може да не съвпада с мястото на седалището 
на корабособственика. След разгръщане на правната норма тези формули могат да 
доведат до един и същ резултат, но това е въпрос на факт, а не на принцип. В тази 
връзка, ако се върнем към горепосочения пример, в случая с Англия и Шотландия ка-
то части от Великобритания – седалището на притежателя на кораба може да бъде в 
Англия, а корабът да бъде регистриран в Шотландия. В този случай правният резул-
тат след разгръщането на двете формули ще бъде различен.  

Законът по мястото на седалището на корабособственика може да бъде разно-
видност, частен случай на закона по мястото на седалището на юридическото лице – 
отнася се до субектите на правоотношението, докато при мястото на регистриране на 
кораба международният елемент се съдържа в предмета на даденото правоотноше-
ние. На практика често законът по мястото на регистриране на кораба се покрива със  
закона на знамето, но са възможни случаи на повече от едно знаме на кораба, а една 
регистрация, както и обратното. 

Трудности се проявяват при съотношението между закона на знамето и действи-
телната националност на кораба – те често се употребяват като равнозначни привръз-
ки. Действителна националност на кораба означава съответната държава на флага да 
упражнява ефективно своята юрисдикция и правен и технически контрол върху 
кораба. Целта е избягване на злоупотреби и заобикаляния на закони.  

 

Основанията за прилагане на формулата на привързване „закон на знамето“ са 
следните: 

- при упражняване на правото на избор на страните; 
- при липса на избор - ако сезираният съд не може да стигне до заключение за 

негласен избор, а  националната му правна система предвижда прилагане на 
закона на знамето. 

 

Законът  на знамето често съдържа елементите на закона по мястото на сключва-
нето на договора и по мястото на неговото изпълнение. Типичен пример са договори-
те за морски превоз под коносамент. Коносаментът като превозен документ се под-
писва и издава от капитана най-често на борда на кораба. Корабът е мястото на из-
вършване на акта. Договорът фактически се изпълнява на борда на кораба. 

В  международните актове  се съдържат  предимно преки императивни норми. 
Пример за това е Брюкселска конвенция от 1924 г. за някои правила относно коноса-
ментите. За договорите за морски превоз под коносамент правото на избор на прило-
жим закон  е недопустимо, тъй като се прилагат преките норми на международния 
акт. За разлика от тях, за чартърните договори  съществува пълна свобода на догова-
ряне. При липса на избор се прилага законът на знамето.  

 

Извън прилагането на тази формула на привързване следва да се посочат и дру-
ги, а именно: 

- за правоспособността на страните по договора се прилага  формулата „оте-
чествен закон“ (lex patriae); 

- товаро-разтоварните операции се подчиняват на местния или друг избран от 
страните закон; 

- за погасителната давност се прилага формулата „закон на съда“ (lex fori). 
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Друга формула на привързване е законът по мястото на сключване на договора 
(lex loci contractus). Това е характерна и често срещана специална формула на 
привързване не само за морското, но и за целия облигационноправен дял на МЧП. 
Принципното положение е, че  тази привръзка  намира приложение при разрешаване 
на стълкновения на закони относно формата на сключване на договора. 

Прилагането на тази формула  проявява специфика при ММЧП. В областта на 
морския превоз  мястото на сключване на договора обикновено съвпада с мястото на 
натоварване и отплаване на кораба. В резултат на това в ММЧП често като равно-
стойна на формулата „закон по мястото на сключване на договора“ се прилага фор-
мулата „закон по мястото на отплаване на кораба“, но това са различни формули на 
привързване. Втората съответства на общата формула „закон по място на извършване 
на правното действие“. Може да се приеме и схващането, че законът по мястото на 
сключване на договора се прилага само когато превозвачът и фрахтователят са с 
различно гражданство. В противен случай се прилага общият отечествен закон. 

При наличие на арбитражни клаузи с избор на арбитраж за решаване на спора, 
при които се прилага избраният закон, а не законът по мястото на сключване на 
договора. 

Друга популярна формула на привързване със специфично приложение в ММЧП 
е законът по мястото на изпълнение на договора (lex loci solutionis). По отношение на 
спорове във връзка със съдържанието на договора за морски превоз на прилагане 
подлежи законът на държавата на пристанището, където превозвачът е длъжен да 
предаде товара/стоката. По прилагането на тази формула съществуват критики. Една 
от тях, която е с основание, е, че често корабите тръгват с алтернативно предназначе-
ние и пристанището по крайното местоназначение не е известно. Нареждането на 
фрахтователя се дава допълнително. Освен това, самото понятие „място на изпълне-
ние“ е неясно. В доктрината се спори дали това е пристанището на доставяне на това-
ра или по неговото натоварването, тъй като с натоварването започва изпълнението на 
договора. Според повечето изследователи и практици обаче се утвърждава положи-
телно отношение към прилагането на формулата. Основните причини за това са, че тя 
урежда всичко във връзка с облигационните отношения и улеснява случаите при 
подписване на коносамента от превозвача в различни държави. Прилагането на за-
кона по мястото на сключване на договора (подписването на коносамента) е не-
уместно. 

Съществено приложение намира формулата на привързване закон на съда (lex 
fori).   

Съгласно чл. 15 на Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) при липса на 
избор на приложим закон  се прилага законът на съда. Може да се посочат и други 
държави, където има подобна практика – Франция9, Норвегия10, Холандия11, Белгия12 
и др. 

                                                            
9 Например, ако е сключен договор за морски превоз в Холандия от френски фрахтовател с 
чуждестранен кораб (кораб, който не е френски) до пристанище в държава, която не е страна 
по Хагските правила, сезираният френски съд прилага отечествения си закон – френския.   
10 Така например, Върховният съд на Норвегия в решения от 1968 г. пи 1984 г. е постановил 
прилагане на норвежкия закон независимо от вписания в коносамента друг приложим закон  – 
американския. 
11 В Холандия се прилага законът на съда при представяне на коносамента в Холандия 
независимо дали страните са избрали приложим закон или МЧП предвижда друг закон. 
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В случай че държавата на пристанището по натоварване не е страна по Хагските 
правила от 1924 г., а държавата на пристанището по разтоварването е страна по 
Хагските правила и спорът се отнася пред съд от втората държава, на прилагане 
подлежи законът на съда.  

 

Особеност на ММЧП е партикуларизмът и силно застъпеното в него диспозитив-
но начало, освен в материята на отговорността.  Кодифицираното морско право от-
стъпва пред договорното и обичайното. Поради това в договорни клаузи по чартърни 
или коносаментни превози, както и в коносаменти, има позоваване на  определени 
формули на привързване, прилагани традиционно, а именно: 

- място на седалището на превозвача – в случай че страните нямат общо место-
жителство или местонахождение13; 

- подсъдност от съдилищата и прилагане на правото на държавата по главното 
седалище на превозвача; 

- личен закон на превозвача – отечествен или по местожителството – (lex 
personalis; lex domicilii) – по-често срещана формула в сравнение с мястото на 
седалището на превозвача. 

 

Формулите на привързване „седалище на превозвача“ и „отечествен закон/закон 
по местожителството“ са сходни, но различни.Чрез втората формула по-лесно може 
да се определи личният/националният закон на превозвача. 

Личният/национален закон на превозвача традиционно се посочва като прило-
жим в коносаменти в Швеция, Дания, Холандия. Типичен пример е Великобритания, 
където има многобройни съдебни решения, по силата на които е приложено англий-
ското право и е установена компетентността на английския съд относно спорово по 
превози между Англия и Индия с английски превозвач. – прилагане на английското 
право и компетентност на английския съд. 

Що се отнася до товаро-разтоварителните работи, приложимият закон за тях за-
виси от това дали те са част от задълженията по самия договор или са отделни право-
отношения. В първия случай за тях е приложим законът, който се прилага за целия 
договор. Във втория случай за тях е приложим отделен закон. По нашето право в 
първия случай се прилага КТК, а във втория случай има възможност за прилагане на 
чужд закон или пристанищен или морски обичай като цяло. В случаите, когато  стра-
ни по договора са чужденци, на прилагане подлежи  българският закон при избор от 
страните. При сезиране на българския съд се прилага българският закон. 

Приложим закон за сталийното14 и контра-сталийното15 време е законът  на мяс-
тото на настъпване на виновната забава. Това е  законът на държавата на пристани-
щето по натоварване. В законодателство и практика на много държави се установява 

                                                                                                                                                       
12 В Белгия в много случаи белгийски коносамент се счита като основание за прилагане на 
белгийския закон. Законът на съда е предпочетен като приложим закон в Решение на Тър-
говски съд в Антверпен от 1970 г., независимо че превозът е бил от Ротердам до Пирея. 
13 Типично разрешение в Полша, където дори и без да е налице хипотезата за общ закон на 
превозвача и товародателя се прилага законът по местожителството или местонахождението на 
превозвача към момента на сключване на договора. Същата е практиката по издаване на ли-
неен коносамент въз основа на проформа на чартър от БИМКО; 
14 „Сталийно време“ е периодът, през който корабът е на разположение на фрахтователя с цел 
натоварване или разтоварване. 
15 „Контра-сталийното време“ е времето, с което се забавя натоварването или разтоварването.  
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като приложим законът на държавата на пристанището по товаренето или разтовар-
ването. Честа практика е прилагането на пристанищни обичаи.  

В случай на прекъсване на товаренето или разтоварването поради непреодолима 
сила понятието „непреодолима сила“ („Force majeure“ (фр.), „Act of God“ (англ.) 
също се квалифицира по закона на държавата на прилагане на пристанищните оби-
чаи. Примери за непреодолима сила в ММЧП са война, разрушение на пристанищни 
съоръжения, стачки/локаути (те са непреодолима сила само в случай на непредвидимост).  

В държавите от системата на Общото право квалификацията на непреодолима 
сила е същата. Например, при вписване в английския чартър на задължение за плаща-
не на демюрейдж16/детеншън17 дневно, на прилагане подлежат правилата и приста-
нищните обичаи  на пристанището, инкорпорирани в договора. 

 
Основни изводи 
От изключителна важност е да се насърчава развитието на ММЧП като една от 

основните предпоставки за изграждане на морска култура.  
Необходимо е прерастване на решаването на отделни случаи от нормите на 

ММЧП в единна държавна политика. Следва да се преодолее партикуларизмът, 
казуистиката в развитието на международното морско право, в частност,  в ММЧП. 
За целта е препоръчително да се извърши цялостна промяна на нормативната уредба, 
като се пристъпи към приемане на Морски кодекс, както и към изменение и допълне-
ние на съществуващи норми на ММЧП в отделни правни източници (например в 
КТК). Невъзможно е постигането на по-осезаемо влияние на ММЧП в българската 
правна система без промяна и в международноправните източници и преди всичко, в 
международните конвенции. Международните обичаи като специфичен източник на 
ММЧП също се нуждаят от по-ефективно, по-често и по-целенасочено кодифициране 
и актуализиране.   

Най-ефективен способ за установяване на трайно приложим закон е унифицира-
нето на отпращащи норми на МЧП, и в частност, на ММЧП, и на материални норми в 
международноправни източници. 

Ролята и значението на ММЧП в съвременната правна система на РБ като дър-
жава с излаз на море все повече трябва да нараства.   

 
Използвана литература: 
 

1. Вартоломеев, О., Международно-частноправни морски облигационни отношения, 
Издателство на БАН, Институт за правни науки, С., 1977; 

2.  Владимиров, Ив., Международно частно право. Обща и специална част. Пето 
преработено и допълнено издание, Издателски комплекс – УНСС, С., 2014; 

3. Маринова, Д., От Хага до Ротердам. Отговорност за неизпълнение на договора за 
международен превоз на товари по море, „Нова звезда“, С., 2015; 

4. Минчев, Н., Лекционен курс по международно частно право. Обща част. 
Авангард принт ЕООД, Русе, 2006. 

                                                            
16 „Демюрейдж“ е парична сума, платима от фрахтователя на превозвача поради забавяне на 
натоварването или разтоварването след уговореното или разумно необходимото време за 
натоварване/разтоварване. Използва се като синоним на контрасталийното време – времето, с 
което се забавя натоварването или разтоварването. 
17 „Детеншън“ е парична сума, която се дължи от фрахтователя на превозвача при неправомер-
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Abstract: In the past years with the increaseing computing power and use of software 
solutions, Bayesian statistics has become a powerful alternative to traditional statistics. 
This paper presents the use of the Bayesian method in ecological research and 
environmental decision-making. Additionally, attention is to new technologies as a tool for 
collecting and analyzing data, as well as to the capabilities of new real-time monitoring 
technologies on the Black Sea.   

Key words: Bayesian statistics, ecological software, real-time Black Sea monitoring  
 

I like to think 
(it has to be!) 

of a cybernetic ecology 
where we are free of our labors 

and joined back to nature, 
returned to our mammal 

brothers and sisters, 
and all watched over 

by machines of loving grace. 

Richard Brautigan 
 
 

Във всички съвременни дейности набирането, съхраняването, обработката на 
информацията и извличането на полезни резултати от анализа ѝ е ключов процес. 
Екологията е натоварена с предоставянето на информационна подкрепа за решения 
за политиката в областта на околната среда с широки обществени последици. Много 
екологични проучвания използват анализа на голям броя данни, за да се стигне до 
биологично значими изводи. Търсенето на бързи отговори насочва еколозите към 
използването на Бейсов статистически анализ и специално разработен за техните 
нужди софтуер. Бейсовата статистика дава възможност за заключения при непълна 
информация. 

Ключови области, в които информационните технологии може да са в помощ в 
процеса на опазване на околната среда са: знания и разбиране за околната среда, 
биологичното разнообразие и тяхната взаимовръзка с хората; насърчаване на осве-
домеността и чувствителността в отделните хора и общности за околната среда, 
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биоразнообразието и неговото значение; насърчаване на хората и общностите да 
оценяват околната среда и да ги импулсира да се включват активно в процес на подо-
бряване и защита на средата за подобряване на собственото им препитание; да 
изгради у хората умения да идентифицират, прогнозират, предотвратяват и решават 
екологични проблеми и да ги направи способни да използват ограничени ресурси по 
устойчив начин. Съвременните софтуерни технологии предоставят възможности за 
разработване на екологични софтуерни продукти, които могат да се справят със 
сложните изисквания, противоречивите потребителски необходимости и развиващи-
те се структури от данни. 

Икономическото значение на Черно море, което произтича от откритите в шелфа 
находища на полезни изкопаеми, запасите от минерални суровини, разнообразието на 
флората и фауната, специфичните климатични условия и географско положение, как-
то и факта, че голяма част от външната търговия се извършва чрез морския транс-
порт, поставя на дневен ред въпросите по неговото опазване и произтичащата от това 
необходимост за разработване на уеб базирани платформи за мониторинг в реално 
време.  

Целта на настоящата публикация без да претендира за изчерпателност е да пред-
стави ролята на Бейсовата статистика и софтуерните решения в екологични научните 
изследвания и използването на този инструментариум при мониторинг в реално 
време на Черно море.  

 
Бейсовият метод като статистически инструмент за еколози 
Много екологични проучвания използват анализа на голям броя данни, за да се 

стигне до биологично значими изводи. В съвременната статистика има две пара-
дигми: честотна статистика и Бейсова статистика. Задачата, която се поставя е да се 
направи извод за стойността на неизвестен параметър на генералната съвкупност по 
данни на представителна извадка. Бейсовият метод е важен статистически инстру-
мент, който се използва от еколозите, защото дава възможност за заключения при 
непълна информация и представлява много по-различен подход към науката, откол-
кото честотната статистика. Смисълът на му е в разглеждането на неизвестния пара-
метър като случайна величина с някаква  плътност на разпределение по отношение 
на някаква вероятност.  В него се предполага, че в момента на провеждане на експе-
римента неизвестния параметър се избира случайно съгласно тази плътност. За пред-
ставителната извадка x=(x1,...,xn) и неизвестният параметър µ се разглежда съв-
местната функция на разпределение/съвместната плътност. Прилагайки формулата на 
Бейс, условната плътност на параметъра при условие наблюдаваните данни f(µ|x) е 
пропорционална на f(x|µ)f(µ). Членът f(x|µ) е функцията на правдоподобие – съв-
местната плътност на наблюденията. Членът f(µ) е априорната плътност на пара-
метъра µ, който съдържа предварителната информация за стойнoстите на параметъра 
µ. Условната плътност f(µ|x) е апостериорно разпределение на µ. Апостериорното 
разпределение посредством формулата на Бейс обединява експерименталната и 
неексперименталната информация за стойностите на параметъра µ. 

В стаята статия „Bayesian inference in ecology“ [3] Аарон М. Елисън прави обзор 
на поредица от статии, в които Бейсовите заключения се използват за екологични на-
учните изследвания и вземането на решения в областта на околната среда за периода 
от 1996 г. до 2003 г.. Той представя таблица на публикациите в основните еколо-
гични списания: American Naturalist; Journal of Ecology; Ecology; Ecological 
Monographs; Journal of Animal Ecology; Oikos; Journal of Applied Ecology; Oecologia; 
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Ecological Applications; Conservation Biology; Ecology Letters, използващи този под-
ход. От нея се вижда, че използването му в екологични научни изследвания стартира 
през 1996 г. с поредица статии в областта на околната среда и продължава с при-
лагането му за моделиране на динамиката на единични видове, прогнозиране на раз-
пространението на популации, на растежа и изчезването на популации, на промени в 
структурата на мета-популация на фрагментирани области, за оценка на богатството 
на видовете от географски или логистично малки извадки, или в отговор на промяна 
на околната среда, за оценка на въздействието върху околната среда. Като причина за 
ограниченото използване на този инструментариум се посочва липсата на удобен 
софтуер.  

Но през последното десетилетие се очертава постоянна възходяща тенденция в 
използването на Бейсови методи в екологичните изследвания. Това подтиква Хутен и 
Хобс да публикуват „A guide to Bayesian model selection for ecologists“ през 2015 г. 
[5], който да служи като справочник за еколозите, за да могат да разберат по-добре 
възможностите на този подход и да могат подбират подходящ модел, отговарящ на 
целите на техните изследвания.  

Теория на статистическите решения и йерархичното моделиране на видове попу-
лации могат да се посочат като примери за прилагане на Бейсовия подход в екологич-
ните изследвания. Теория на статистическите решения (statistical decision theory, 
SDT) като количествена рамка, с помощта на която да се анализира използването на 
информация от организмите, е представена от Дал и неговите съавтори през 2005 г. 
[1, 2]. Тя се основава на използването на Бейсови методи, за да се отговори на въп-
роса как се адаптират организмите въз основа на личния си опит и еволюционната 
история (т.е. генетичната информация) при наличие на нова информация. SDT се 
занимава само с въпроса за актуализирането на информацията. През 2010 ван Джилс 
[4] за първи път прави реалистично теоретично представяне на това поведение на 
организмите.  Като използва правилото на Бейс той прогнозира потенциалната стой-
ност на модела за пространствено ограничено търсене на храна, когато тя се търси в 
пространствено автокорелирана заобикаляща среда.  

Йерархичното моделиране на видове популации (Hierarchical Modelling of 
Species Communities, HMSC)  е обща рамка за модерен анализ на данните от попула-
ции [9], която обхваща както класически подходи като модели за едновидово разпре-
деление, така и модерни инструменти. Рамката на HMSC е реализирана като йерархи-
чен Бейсов модел за съвместно разпределение на популациите и е имплементирано 
като R- и Matlab пакети, които позволяват изчислително ефективни анализи на голе-
ми обеми от данни. Бейс йерархичен модел е статистически модел, който на различни 
нива оценява параметрите на постериорното разпределение с помощта на Бейсов 
метод. Тази рамка улеснява формулирането на хипотези, основаващи се на данни, от-
носно процесите, които структурират популациите. Тя осигурява едновременни из-
води за популациите и общността, преодолява проблеми на моделирането при оскъд-
ни данни, и е изчислително ефективна като е в състояние да анализира както малки 
серии от данни, така и големи набори от данни. Авторите на модела предлагат списък 
от актуални въпроси от екологията на общността и описват как HMSC може да бъде 
приложено, за да се получат отговори. 

Прилагането на тези техники на практика е възможно при използването на ста-
тистически софтуер, графичен софтуер и по-специфични програми за анализ на дан-
ни и използването на новите технологии за събиране на данни. 
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Софтуерни технологии за събиране и обработка на екологични данни 
Еколозите все повече генерират и споделят огромен обем данни. Такива данни 

могат да служат за увеличаване на съществуващите бази от данни, като могат да бъ-
дат използвани за синтез като метаанализ, за параметризиране на модели и за про-
верка на резултатите от изследванията, т.е. възпроизводимост на изследването. 
Големи обеми от екологични данни могат да бъдат лесно достъпни чрез институции 
или хранилища за данни, които са най-широко достъпни и могат да служат като ядро 
на екологичния анализ. Екологичните данни се използват и извън контекста на науч-
ните изследвания и се използват за вземане на решения, управление на природните 
ресурси, образование и други цели. Например, в геномните изследвания развитието 
на международни бази данни като бази данни на нуклеинова киселина в Европей-
ската лаборатория по молекулярна биология (EMBL), Gen Bank и DNA база данни на 
Япония се оказа полезно при идентифицирането на структурата, функцията и исто-
рията на гените и протеините; проучванията на биоразнообразието и биогеографията 
изискват подробни данни за условията на околната среда и разпределението на 
видовете. 

Събирането на данни е само първата стъпка. Обработването и анализирането на 
много гигабайта данни от различни източници изисква нови инструменти и техники, 
преди екологичното намерение или планирането на опазването да започне. Все по-
често учените-еколози използват език за програмиране като най-често това са езикът 
R (cran.r-project.org) и Python (python.org). Eзикът R се превърна в стандарт за анализ 
и визуализация на данни сред много еколози, въпреки че не е създаден за обработка 
на много големи масиви от данни, нито пък има пълна геопространствена функцио-
налност. В същото време има пакети, които ускоряват обработката („renjin“, 
„riposte“), подобряват управлението на паметта („bigmemory“) и интелигентно обра-
ботват геопространствените данни („raster“, „rgdal“). Езикът Python предлага по-
голяма скорост, по-добро управление на паметта, може да функционира като интег-
рационен инструмент за целия работен процес, предлага изключително бърза обра-
ботка и анализ на геопространствени данни. Паралелната обработка е техника, която 
драстично намалява времето за обработка, като използва всички налични процесори 
на компютър или стотици до хиляди процесори в изчислителен клъстер. Независимо 
дали се използва персонален компютър или високопроизводителен изчислителен 
клъстер, пакетите „foreach“ за R и „multiprocessing“ или „mpi4py“ за Python са добра 
отправна точка. Преходът към по-голямо разчитане на кода се дължи от една страна 
на увеличаването на количеството и видовете данни, използвани в екологичните про-
учвания, от друга страна, на подобренията в изчислителната мощност и софтуера.    

Повечето еколози сега обикновено пишат код като част от своите лабораторни, 
полеви или моделиращи изследвания. Обикновено кодът е написан на програмни 
езици R и Python и се използва от еколозите за голямо разнообразие от задачи, вклю-
чително манипулиране, анализиране и графично представяне на данни. Ползата от 
този преход към анализи на базата на код е, че кодът дава точен запис на извър-
шеното, което улеснява възпроизвеждането, адаптирането и разширяването на 
съществуващите анализи. 

Научният код може да бъде разделен на две основни категории – код за анализ и 
научен софтуер. Кодът за анализ е код, който се използва за коригиране на грешки в 
данните, симулиране на резултатите от модела и провеждане на статистически 
анализи. По-голямата част от кода, написан за екологични проучвания, е код за ана-
лиз. Научният софтуер е по-общ и е предназначен за използване в много различни 
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проекти. Разработването на екологичен софтуер става все по-често и софтуерът все 
повече се признава за научен продукт. Като примери могат да се посочат BIOMstat 
(Statistical Analysis For Biologists) [15], NTSYSpc (Numerical Taxonomy System) [16] и 
MetaWin [17]. 

BIOMstat е статистически пакет за MSWindows, който извършва статистически 
анализи, използвани в биологичните и биомедицинските науки като дискрептивни 
статистики, честотен анализ, дисперсионен анализ, регресионен анализ, корела-
ционене анализ, непараметрична статистика.  

NTSYSpc е програма за многовариантен анализ на данни. Може да се използва 
за откриване на модел и структура в многомерни данни. Някои от функциите му са 
определяне на сходства и несъответствия, клъстерен анализ, координационен анализ, 
дисперсионни и регресионни анализи, интерактивна графика. 

MetaWin е програма, която дава възможност за обобщаване на резултатите от 
множество независими проучвания, използваща мета-анализ, за сравняване на ня-
колко групи с помощта на кумулативни ефекти, оценяване на размера на ефекта във 
всяко индивидуално изследване, оценяване на качеството на идентифицираните из-
следвания. 

Използването на компютърно генерирани модели за симулиране на екологични 
събития може да осигури по-добро разбиране на екосистемите и предлага подобрени 
прогностични възможности на мениджърите по опазване и управление на околната 
среда. Компютърното моделиране започва да влияе върху екологичната теория. 
Например, екосистемната свързаност е само един пример за сложен екологичен 
проблем, с който компютърното моделиране се справя със значителен успех. Ком-
пютрите позволяват симулации на експерименти, чиято реализация в реално време 
или пространство не биха били възможни и това довежда до подобряване на ланд-
шафтната екология. Компютърната симулация на сложни системи помага на еколо-
зите да разберат по-добре естеството на взаимодействията, които оказват влияние 
върху разнообразието и динамиката на екосистемите.  

В статията си [6] от 1997 г. Кломп, Грийн и Фрай стигат до заключението, че по 
онова време повечето еколози не са запознати с наличните инструменти за моделира-
не и липсата на разбиране за пространственото моделиране от тяхна страна оставя 
много данни, недостатъчно използвани, въпреки че  през последните 20 години моде-
лирането е било отразено все повече в екологичната литература. 

За да изследват текущото състояние на кода в екологичните списания, Мислън и 
съавторите му [8] идентифицират списания чрез търсене в Journal Citation Reports с 
помощта на следните термини за търсене: „Екология“ за категория, „2013“ за година, 
„SCIE“ (Science Citation Index ) и SSCI (Social Sciences Citation Index) за рецензирани 
издания и „Web of Science“. Първите 96 списания са прегледани дали авторите спо-
менават код или софтуер в контекста на научните изследвания. Резултатите, които са 
получили към 1 юни 2015 г. показват, че повече от 75% от списанията по екология не 
споменават научния код в ръководството за автора. От списанията, в които се споме-
нава научен код, само 14% изискват да бъде предоставен кода, а 38% изискват 
предоставянето на данни. Много малка част от списанията (7%) са създали специална 
секция за софтуерни реализации или са добавили софтуерните реализации към спи-
съка с опции на съществуващи раздели. 

Резултатите ясно показват необходимостта от разработването на лесен за използ-
ване екологичен софтуер. Като пример за такъв може да се посочи статистическият и 
ГИС (Географска информационна система, Geographical Information System, GIS)  



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

195 

инструмент за Windows Biota, който е написан за еколози, за да подпомогне анализа 
на пространствените и времеви данни [12]. През 2016 група учени предлагат свобо-
ден софтуер с отворен код за мета-анализ и мета-регресия OpenMEE: Open Meta‐
analyst for Ecology and Evolution с лесен за използване графичен потребителски 
интерфейс, който дава на изследователите еколози достъп до разнообразните и усъ-
вършенствани статистически функционалности, предлагани в R, без да изискват 
познаване на R програмирането [10, 13].  

 
Новите технологии за мониторинг в реално време на Черно море 
Ограниченият достъп до надеждни временни редове от екологични, статистичес-

ки и социално-икономически източници за мониторинг е основна пречка за разработ-
ването на политики и вземане на решения в областта на опазване на Черно море. За 
решаването на тези проблеми е разработена уеб базирана платформа ENVIROGRIDS, 
която да позволи откриването и достъпа до важна екологична информация за региона 
[7]. Тази платформа обхваща: земни, климатични и демографски сценарии; хидроло-
гията и свързаната с нея уязвимост; както и плажната ерозия. Всеки набор от данни е 
получен с помощта на съвременни инструменти от наличните мониторингови данни 
чрез използване на подходящи методи за валидиране. Платформата използва различ-
ни статистически процедури като метода Делта за редуциране на данните, Капа 
статистика, Фъзи Капа за валидиране на модела, Sequential Uncertainty Fitting program 
за анализи на несигурността.  

Най-съвременните информационни технологии за автоматизирана обработка и 
визуализация на данни онлайн са използвани за разработка на Географската инфор-
мационна система на Черно море (Geographical Information System GIS) [11]. В тази 
система за картографиране се използва Mapserver, за съхранение на данните се 
използва MySQL DBMS, а PHP и Python се използват за достъп до данни, тяхната 
обработка и обмен. Първата иновативна информационна система за мониторинг в 
реално време на Черно море е МИС на Черно море [14]. Тя е реализирана като уеб 
GIS приложение, интегрирана с SharePoint и поддържа множество специализирани 
уеб приложения. Системата осигурява функционалност за интеграция, обработка, 
анализ и визуализация на информация; възможност за обмен на данни с вътрешни и 
външни системи в реално време. Тя интегрира и обработва данни от сензори за 
автоматично измерване на параметрите на морската вода и атмосферния въздух, 
както и данни от Европейската програма „Коперник“ посредством услуги в реално 
време. 
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Abstract: The referent model of the Virtual Education Space which is successor of the 
environment for electronic education DeLC relies on a diverse Internet of Things ecosystem 
built out of intelligent software and hardware components to analyse and interact with the 
surrounding environment. One method for them to communicate is by utilising an event-
oriented approach. The various kinds of tasks, execution contexts and physical 
environments where the events can happen require the development of a flexible and 
portable model, combining different distribution and event processing methodologies 
described in this report. 

Key words: Event model, event distribution, event engine, message broker system, Virtual 
Referent Space 
 
 

INTRODUCTION 

Problems like the agreement upon objectives, definition of roles, coordination of 
actions, distribution and collaborative execution of tasks, sharing consistent data, and state 
monitoring are just part of the common technical challenges, the majority of distributed 
software systems needs to solve. The Virtual Education Space as such system is relying on 
the Internet of Things ideology, utilising variety of hardware and software layers providing 
ontologies plus traditional, micro and intelligent (based on practical humans’ reasoning 
model) services is not making an exception from the above statement [1]. One approach 
that has been taken in the direction of solving the aforementioned problems is to represent 
any occurrences happening within the domain of the Space and its subsystems using an 
event-oriented approach, the concept of which has been originally introduced in [2] while 
some of the earlier use cases have been described in [3]. 

A common model for representation and distribution of events is required by the 
components of the Virtual Education Space in order for them to be able to achieve an 
event-oriented behaviour. The implementation of the model needs to be flexible enough to 
represent different aspects that sometimes might be absent from the occurring events, but 
also needs to provide mechanisms for event manipulation like basic analysis, classification, 
distribution, routing, and storage. 

While the architectural and implementation details of model for representation and 
basic differentiation and analysis of events is described in [4], the problems regarding the 
actual distribution and initial post-processing mechanics still had to be solved. The 
distribution process needs to be reliable enough in order for the data to be received from all 
interested sides while the implementation has to provide flexibility and ease of use for 
components operating both on traditional, rich of resources computer systems, and on 
embedded (often IoT) devices. 
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EVENTS AND EVENTS-ACCEPTED SYSTEMS 
The concept of „event“ serves as a basic organizational principle as a basic structure 

for organizing and accessing dynamic multimedia systems [5]. Usually, the main features 
of an event are identification, time and location; the latter two becoming the basic defining 
characteristics of the event. Thus, similar events occurring at different time and/or at a 
different place in space are considered to be different. In this sense, an event is defined in 
spatial-temporal dimensions. An event can be map various aspects such as temporal, 
spatial, causal, structural, informational, experimental [6]. Actually, events-accepted 
systems use event ontologies; to create an event ontology an extended version of the OWL 
language was proposed in [7]. Also, an event description logic is proposed which provides 
a logical basis for OWL extensions. In line with the new trends in web programming [8] 
presents the agent-oriented architecture known as MAIA that supports an events-oriented 
work. In particular, this architecture focuses on personal agents that interact with different 
web services. With platforms like MAIA it's easier to use agents in a Web Event providing 
various services. For example, in [9] an alternative way of identifying the curriculum is 
proposed by analogy with complex event processing and event-oriented architecture. A 
modeling method called EDUMO is also proposed in this paper. In the form of a calculus, a 
formal event model is proposed in [10].   

 
MATHERIALS AND METHODS 
Categorisation of events. To perform efficient distribution of events the generated data 

traffic needs to be optimised, otherwise it might cause communication congestions, delays, 
overwhelm and even block the sides that do not have enough processing power. In large 
distributed environments, with limited control over the individual components that can have 
complex architecture and interrelationships, very 
often this constrains the amount of effective 
actions that can be safely applied. 

The taken approach was to introduce a way 
to group similar event types by assigning them a 
category while delegating the responsibility for 
controlling the amount of generated traffic to the 
individual event producers. The underlying event 

definitions in the original event model were 
retrofitted to contain a category section that gets 
inherited by any new implementers, but can be 
also changed.  

 

As an additional effect the categories will diverge more the farther they get from their 
parents’ definition, becoming more concrete. Finally the technique made possible for a 
particular side to monitor less events at once, giving it the ability to change the level of 
concreteness by ignoring whole unrelated categories and their more specific children. 

Serialisation of events. Due to the fact that the implementation of the event model is 
done entirely in Java it is mandatory requirement to exist a mechanism that would allow 
transformation of event class instances from the operating memory to an efficient discrete 
representation format, suitable for transfer through alternative mediums like for e.g. TCP/IP 
networks. Performing even the most basic event distribution without such mechanism is not 
possible, thus the following formats were introduced: 

events

system‐events domain‐events

emergency‐events

Fig. 1 Categorisation of events 
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 Java Object Serialization Specification – the standard, internal serialisation format 
supported by Java, that is easy to use, widely spread, easy for achieving interoperability 
with other existing Java components and services, but limiting the class’s flexibility once 
implemented as well as increasing the likelihood for introduced bugs and security holes. 
The data representation format although well documented is binary, which makes it harder 
to read by humans and harder to be implemented in non-Java platforms [11]; 

 JavaScript Object Notation – widely spread including outside of Java’s ecosystem, 
represented in human-readable text format, less limiting the class’s flexibility, with lower 
likelihood for bugs and security holes introduction, simpler to implement [11], used even 
by IoT devices; 

 Base32, RFC 4648 – not an actual serialisation format, but an encoder using 
limited set of text symbols to represent the original data. For event distribution it needs to 
be combined with an actual serialisation format over which the encoding to be applied. It 
was found to be particularly useful in FIPA-compliant multi-agent systems as a safe way 
for direct insertion of event data in agents’ communication stream without corrupting the 
text-based agent conversation. Despite the fact that Base32 is using limited alphabetical set, 
which makes it less efficient in data representation with ratio of approximately 8:5, the 
benefits of its use in agents’ communication were found to be greater. 
Packaging events. Providing a standardised event distribution mechanism requires 
encapsulation of the serialised data in a well-known format, called in event model’s terms 
„data packet”. The packet’s purpose is to provide unambiguous, universal, brief description 
of its data contents like for e.g. the used serialization mechanism and encoding. The format 
needs to be simple enough and platform independent so even less powerful IoT devices to 
be able to decode it on its own and should also maintain a backwards compatibility via 
some kind of versioning information in case of future changes. The following simplified 
and partially text-friendly format was designed. 

 

Fig. 2. Data packet for encapsulation of events 

 
As illustrated on Грешка! Източникът на препратката не е намерен. the data 

packet starts with a version number represented with a single byte. The next following byte 
stands for the used data encoding mechanism, where several values are reserved including 
one for designation of unknown encoding technique. The third byte describes the length in 
bytes of the name of the character set that is used for representation of the payload. This 
provides compatibility between the different systems and platforms, where the programmer 
has freedom to pick the most suitable set of characters, as long as the receiving side 
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supports it. The default choice is set to the common ISO-8859-1 standard to minimize the 
size of the encoded data while maximizing the chances for the opposite side to be able to 
decode it. The name of the standard is also encoded using ISO-8859-1. Last in the 
parameter chain follows the payload represented again using bytes. There is no need for 
description of its length, because the size can be determined when the end of the packet is 
reached, or alternatively by subtracting from the whole packet size (which is known, 
automatically provided by the receiving system) the size of the packet header. 

Distribution of events. The whole process of sending event model’s events, receiving 
those sent from the opposite side, and the ability for the receiver to „subscribe” itself only 
to those event categories it is interested in is described as „distribution of events”, backed 
by the intrinsic functionality of the model. The combination of the basic (described in [4]) 
and distribution functionality is defined as „event engine” in the referent model of the 
Virtual Education Space. 

To distribute events the engine relies on well-established message broker systems, 
taking advantage of the „publish and subscribe” semantics and in particular their broadcast-
based variation. The approach defines information subjects called „topics” that contain a 
certain type of data [12]. In the even engine’s case every „event category” relates to a single 
broker „topic”. Based on the category of the instantiated event, the data gets automatically 
converted to „data packet” and then forwarded to its proper destination. It is a very 
common for the most message broker systems operating in broadcast-based regime to 
provide a fixed amount of topics. In event model’s case however this is not flexible enough, 
because new event categories might emerge in the future, so as a basic requirement for any 
broker system in order to be compatible with the model is to allow dynamic creation of new 
topics. 

 

 
Although the software developer can directly use the public interface of a particular 

message broker to distribute events, there will be implementation challenges to overcome, 
and while solving them the level of abstraction of the end product might significantly 
decrease. Such problems are for e.g. the fact that a data producer is not a consumer (Fig. 3). 
However, very often in the Virtual Referent Space event producers are interested in 
receiving other events, the category of which might or might not match with what they are 
sending. This means that for the manual use of any broker in such scenario the programmer 
needs to handle three different cases – sending events, receiving events, and exclusion of 
duplicated events. The implementation details can distract the developer even further if at 

Event Producer

Topic A / Event 
Category A

Event 
Consumer X

Event 
Consumer Y

Topic B / Event 
Category B

Event 
Consumer Z

Fig. 3.  Sample event distribution using topics 
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some later point the distribution needs to happen through another or multiple broker 
systems. 

The event engine provides a simplified, higher abstraction as a solution to the above 
problems, hiding big part of the technical details as well as the major ideological broker 
differences. In addition it defines and automatically manages three own, high level 
distribution modes – consumer, producer, and consumer-producer. This is accomplished 
through the use of a common facade technique combined with several abstract, concrete 
factories and proxies. The current implementation provides support for two fundamentally 
different systems - Apache ActiveMQ which is a traditional message broker system and 
Apache Kafka which is a distributed streaming platform that can also work as an enterprise 
messaging system [13]. That exact choice for initial support of those two systems (although 
the engine can be easily extended to support more) enables the developer to pick the most 
suitable one for the problem that has to be solved – event broadcasting, distributed event 
processing, or even a hybrid of both with real-time data transformations in between. 

Retroactivity and persistence. Event engine’s flexible broker support implementation 
allows its clients to interact with the remote brokers in retroactive and non-retroactive way. 
The retroactivity gives particular side ability to receive data originating before the time 
point of side’s subscription. That feature can be especially useful to any Virtual Referent 
Space’s components with rational behaviour analysing current and older data. Respectively 
any reactive components interested only in events happening right now can take advantage 
of the non-retroactive mode which will limit the data from the time of their subscription.  

In addition to the above, clients may choose whether to be remembered by the broker 
or not. The „remembering” happens by supplying a unique identifier, which by default the 
event engine generates automatically, but also allows to be overwritten. In result for any 
client that has chosen to be remembered, the event data will persist during its absence and 
will be later streamed back when becomes online. Respectively any clients using non-
persistent mode will not receive any events sent during their offline period. The reliability 
of the above features nonetheless depend on variety of factors like for e.g. broker’s type, 
retention period settings, available disk space, maximum allowed connections and so on. 

 

 
 
 

Fig. 4. Event relaying 
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Event relaying possibilities. The traditional case for event distribution can be 
described with multiple event producers and consumers that exchange data through the 
same medium (usually message bus). The architecture of the Virtual Referent Space 
however permits the existence of nodes that run in isolated environments with their own 
technical specifics. The ability of the event engine to allow simultaneous use of multiple 
message broker instances of same or different type can be used for event relaying between 
such isolated nodes as long as the „relay” has access to all of them. 

Once the broker connections have been established every node is able send data that 
will certainly reach the entities within the same node or neighbour nodes sharing the same 
broker system, and eventually any other nodes that use different broker system might be 
also reached through the „relay”. 

 
DISCUSSION 
The distribution mechanism testing was done using engine’s „consumer-producer” 

mode in environment consisting of several rational agents as well as a couple of reactive 
services. The experiments were performed using two separate broker instances that were 
kept decoupled for the whole time. The first broker instance was running Apache Kafka in 
messaging system mode, while the second instance was using ActiveMQ. Leaving out the 
fact that the two systems at the end of the testing contained different data sets, the 
switching between them back and forth gave consistent results in terms of messaging 
experience. The responsiveness was found to be adequate enough with instant notification 
of the consumers when an event was generated by the producers. The resource utilisation 
on ActiveMQ was found to be 1.5 to 3.5 times greater compared to Kafka due ideological 
differences and the way they are handled by the event engine. Because of that 
improvements in the direction of supporting „ActiveMQ Artemis” variation with better data 
routing capabilities might be considered in the future. However if distributed event 
processing is needed, Kafka still remains a better choice. 

 
CONSLUSION 
The developed mechanisms for event distribution, data post-representation and 

seamless conversion between different forms provide higher level of abstraction, portability 
and simplicity over the direct use of message broker systems. While the event engine and 
its event distribution capabilities can be directly used by traditional Java-enabled systems, 
the chosen intermediate format is simple enough to be used by alternative components and 
services including IoT devices. Combed with existing solutions like „Kafka REST Proxy” 
[14] or the provided by ActiveMQ „Message Servlet” and support for protocols like 
AMQP, MQTT, REST, and Stomp [15] the event model can be directly used as the de facto 
communication standard between Virtual Referent Space’s IoT ecosystem and its other 
components. 
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Резюме: Устойчивото икономическо развитие и стабилната перспектива за рас-
тежа на Брутния вътрешен продукт в средносрочен план, подкрепени от пред-
сказуемата макроикономическа политика, добрата фискална позиция с ниско и 
намаляващо ниво на дълга, структурните предизвикателства пред пазара на труда, 
свързани с демографските промени и характеристиките на работната сила, са 
трите фактора, заради които рейтинговата агенция Moody’s потвърди кредитния 
рейтинг на България  Baa2 със стабилна перспектива. 
Според данни на Министерството на Финансите, държавните финанси са ста-
билни, икономиката отчита растеж и е създадена положителна обстановка за 
международните инвеститори. 
Прогнозите за следващите две години, които идват от МФ, ЕК, МВФ са за плавен и 
устойчив растеж, подкрепен от вътрешно търсене, повишен износ и спад на без-
работицата. Една от възможностите за устойчиво бизнес развитие дава 
Фасилити Мениджмънта. 
Целта на доклада е да се разгледа Фасилити мениджмънта като иновативна 
стратегия за устойчиво туристическо развитие. Поставени и изпълнени са следни-
те изследователски задачи: 
- разгледани са европейските практики и тенденции във ФМ; 
- акцентирана е ролята на софтуерните решения в тази област; 
- подчертана е ролята на добавената стойност, иновациите и технологиите във 
Фасилити мениджмънта. 
В заключение е подчертана значимостта на тази иновативна концепция за устойчи-
вото туристическо развитие. 

Ключови думи: устойчиво бизнес развитие, иновация, Фасилити мениджмънт, 
туризъм. 
 
Abstract: Sustainable economic development and a stable outlook for GDP growth in the 
medium term supported by predictable macroeconomic policy, good fiscal position with 
low and declining debt levels, structural labor market challenges related to demographic 
change and labor market characteristics power, are the three factors that Moody's rating 
agency has confirmed Bulgaria's Baa2 credit rating with a stable outlook. 
According to Ministry of Finance, government finances are stable, the economy is growing 
and a positive environment for international investors has been created. 
The forecasts for the next two years coming from the MF, EC, IMF are for smooth and 
sustainable growth supported by domestic demand, increased exports and declining 
unemployment. One of the opportunities for sustainable business development is Facility 
Management. 
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The aim of the report is to consider Facility management as an innovative strategy for 
sustainable tourism development. The following research tasks have been set and 
implemented: 
- European practices and trends in FM are explored; 
- the role of software solutions in this area is emphasized; 
- the role of added value, innovation and technology in Facility Management is 
emphasized. 
Finally, the importance of this innovative concept for sustainable tourism development is 
highlighted. 
 

Key words: sustainable business development, innovation, Facility management, tourism. 
 
 

Увод 
Фасилити мениджмънт е една интердисциплинарна концепция за профе-сио-

нално управление на сгради, съоръжения и недвижими имущества през целия жизнен 
цикъл на активите. „Основната идея на Фасилити мениджмънта е намаляване на раз-
ходите – за да можем да я реализираме, от решаващо значение е да имаме детайлна 
информация за тях.”1 Съгласно определението на Европейският комитет по стандар-
тизация EN 15221-1 (2006), което е признато от БГФМА2, ФМ представлява: „Интег-
рация на процеси в рамките на една организация за предоставяне и развитие на 
договорени услуги, които служат за подпомагане и подобряване на ефективността на 
основната дейност на организацията“. Дефиницията, дадена от стандарта ISO 41011 
гласи: „Организационна функция, която интегрира хора, място и процес в рамките на 
изградената среда, с цел подобряване на качеството на живот на хората и производи-
телността на основния бизнес”.  

С други думи, ФМ е професионалното управление на всички технически, инфра-
структурни и бизнес задачи в границите на вторичните (подкрепящи) процеси в една 
организация, с оглед подобряване на производителността на служителите и ефектив-
ността на първичния бизнес процес. По принцип, всички организации, публични и 
частни, ползват сгради, активи и услуги (фасилити услуги), които подпомагат 
техните основни дейности. ФМ координира тези активи и услуги, тяхната материална 
и нематериална инфраструктура, с цел адаптирането им към променящите се пазарни 
условия и заобикаляща среда. 

 
Европейски практики и тенденции във Фасилити мениджмънта 
Европейските практики в областта на ФМ могат да бъдат сведени до: 
 Асет мениджмънт; 
 Пропърти мениджмънт; 
 Мениджмънт на сгради; 
 Поддръжка; 
 Вътрешни и външни услуги;  
 Управление на жилищни имоти; 
 Услуги техническа инфраструктура;  
 Административни директори; 
 Сградно планиране;  

                                                            
1 Мария Манолова,  Мениджър на Виена Реал Естейт 
2 БГФМА – Българска фасилити мениджмънт асоциация 
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 Офис услуги; 
 Почистване; 
 Кетъринг. 
Глобалните тенденции в областта на ФМ са следните: 
 Урбанизация; 
 Енергийна ефективност; 
 Промяна към споделена икономика; 
 ИКТ; 
 социалните медии;  
 роботизация. 
 

Софтуерните решения  и тяхната роля във Фасилити мениджмънта 
Софтуерните решения представляват инструмент за постигане на целите и по-

магат при управлението на процеси. Те обединяват облаците от информация и из-
вличат, съхраняват и обработват данни. Те подпомагат бизнеса в няколко основни 
направления: 

 Eфективен финансов контрол 
- Винаги се знае точно с колко и каква свободна площ се разполага; 
- Контролират се разходите и плащанията, което осигурява по-добри финан-

сови резултати; 
- Своевременно се отчитат, разпределят и фактурират направените разходи; 
- Правят се различни разрези на данните и се генерират необходимите справки; 
- Осигурява се автоматизираното известяване – системата се грижи да не се 

пропусне нито една важна дата и задача. 
 Поддръжка на сградния фонд 
-  Знае се в коя архитектурна единица с какви технически съоръжения се раз-

полага; 
- Планират се оптимално и се управлява ефективно работата по превантивна-

та поддръжка на съоръженията в сградата, което съкращава разходи 
и удължава живота на активите; 

- Успешно се контролира работата на подизпълнителите; 
- Лесно се проследява и контролира всяка непланирана дейност по поддръж-

ката; 
- Налице е цялостна история на поддръжката, което позволява по-добро пла-

ниране на  бюджета  и необходимите  ресурси; 
- Анализът на извършените дейности позволява да се намали честота на пов-

редите и свързаните с тях разходи. 
 Гъвкавост на справките 
- Създават се практически неограничен брой справки; 
- Генерират се шаблони за необходимите справки, които се използват ре-

гулярно; 
- С един бутон се експортират получените данни в Excel формат; 
- Лесно се визуализират данните от справката в графика и се експортира в PDF. 
 Управление на контактите 
- Групират се контактите  по различни критерии, дефинират се връзки между 

тях и се отбелязва допълнителната информация; 
- Бързо и лесно се открива нужната информация по зададени критерии; 
- Правят се справки, съставят се рейтинги и се вземат оптималните решения 

за бизнеса. 
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Софтуерните решения имат следните нива на влияние: 
 Стратегическо ниво: анализ, стратегическо планиране, устойчивост, енер-

гийна ефективност. 
 Тактическо ниво: планиране, бюджетиране, управление на проекти, процеси 

и договори, спазване на законовите изисквания, оптимизиране на използва-
ните ресурси. 

 Оперативно ниво: мониторинг и проверка на предоставяните услуги, мони-
торинг на доставчиците на услуги, обработка на заявки, събиране на данни 
за оценка на изпълнението. 

 

Резултатите от специализирано проучване на българския пазар на фасилити 
мениджмънт услугите, осъществено в началото на 2011 г. от бизнес медията 
publics.bg, сочат, че използването на CAFМ3 повишава ефективността на фасилити 
мениджмънт процесите и функционалността на физическата среда на работното 
място. Въпреки тези факти, само една четвърт от участниците в проучването заявя-
ват, че използват подобни софтуерни приложения. 

Изводът, който може да се направи е, че има добър потенциал за развитие на па-
зара на специализирани софтуерни решения за фасилити мениджмънт в България. От 
друга страна проличава ясно, че управлението на сградния фонд в страната има 
необходимост от подобрения и оптимизация. Ефективността на ФМ зависи основно 
от администрирането и архитектурата на самите процеси. В тази връзка практиката 
показва, че успешното прилагане на CAFM решения води до значителна оптимизация 
чрез прозрачно и ефективно управление на недвижимата собственост. Тези положи-
телни резултати се дължат основно на две причини. Първо, за да бъде успешно внед-
рен CAFM софтуер в една организация, е необходимо самите фасилити мениджмънт 
процеси да бъдат добре организирани и структурирани. Другата причина е, че 
ефективността на фасилити мениджмънта зависи в голяма степен от бързия достъп 
до нужната информация, което е и основната цел на използването на CAFM софтуер. 

 

Има няколко конкретни сфери, където софтуерът допринася за по-ефективен 
фасилити мениджмънт спрямо стандарт EN 15221: 

 Управление на договорните отношения (EN 15221-2:2006 – Указания за 
разработване на договори за подпомагане на управлението); 

 Спазване на SLA (service level agreement) (EN 15221-3:2011 – Указание за 
постигане на качество при управление на сградния фонд); 

 Разпределение и сравнение на разходи (EN 15221-4:2011 – Таксономия, 
класификация и структури в управлението на сградния фонд) 

 Електронен регистър на собствеността (EN 15221-6:2011 – Измерване на 
площи при управление на сградния фонд); 

 Бенчмаркинг (EN 15221-7:2012 – Указания за бенчмаркинг на показателите); 
 Отчетност към висшия мениджмънт. 
 
 
 

                                                            
3 CAFM – съкратено от Computer Aided Facility Management – софтуер, насочен основно към 
управлението на процесите по обслужване и поддръжка на сградния фонд и поддържащите 
процеси на работното място. CAFM софтуерните системи като вид могат да се причислят към 
семейството на ERP системите. 
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Добавената стойност, иновациите и технологиите във Фасилити 
мениджмънта 

 

В съвременния динамично променящ се свят в условия на пазарен механизъм, 
компаниите се стремят към коопериране и интеграция с цел създаване на високо-
ефективни и конкурентоспособни бизнес организации. Сливането им в големи кон-
сорциуми се постига или чрез купуване на сродни компании, или чрез увеличаване на 
обема и капацитета на производствените мощности и съответно на обема произведе-
на остойностена продукция.4 Добавената стойност – това е приноса в общото произ-
водство на даден отрасъл, компания, служител. За дадено производство тя  се явява 
разликата между стойността на произведената стока и сумата от вложените в произ-
водството й междинни продукти. 

Иновацията включва приложението на нови съоръжения, нови технологии, нови 
организационни форми, нови управленски решения или комбинация от всичко това.5 

Теоретико-понятийната рамка на иновацията в туризма може да се представи 
както следва: иновацията в туризма е въвеждането в употреба на нова или значително 
подобрена идея, стока, услуга, процес или практика, характеризираща се със значи-
телна позитивна стойност  и минимални разходи при задоволяване на определена 
туристическа потребност.  

Иновативността на предприятията зависи от редица ендогенни (свързани с пред-
приятието; такива, на които то може да влияе или са резултат на историческия път, 
извървян от него) и екзогенни фактори (на които предприятието не може да влияе и 
са по-скоро характеристика на средата, в която оперира). Наблюдават се значими 
корелации между стойността на иновационния индекс и типа пазар, на който оперира 
предприятието (местен, регионален, национален, европейски, международен), екс-
портната му ориентираност (дял на експорта в общия оборот), размера (логаритъм от 
броя заети), възрастта (логаритъм от броя години, през които предприятието е 
съществувало на пазара), хоризонта на планиране, наличие на стандарти за качество, 
наличие на характеристики в ИТ системите, качеството на уеб-сайта на предприятие-
то, динамиката на разходите за Научна и развойна дейност и относителния дял на 
висшистите в общия брой персонал. 

 

Направленията за иновиране на продукта на фасилити мениджмънт компаниите, 
са разностранни и могат да бъдат сведени до: 

 продуктови иновации, пряко свързани с производството и промените на са-
мия продукт. Внедряването на тези иновации увеличава цялостната рентабилност от 
дейността, способстват развитието, привлекателността и конкурентоспособността. 
Този вид иновации са насочени към създаване на нови продукти, модифициране, 
диференциране и диверсифициране на съществуващите продукти. Модификацията е 
насочена към въвеждане на промени, които могат да се изразяват в обогатяване на 
продукта с допълнителни функционални характеристики; 

                                                            
4 Петкова – Георгиева, Ст., Анализ на факторите, водещи до повишаване ефективността на 
дейността на аутсорсингови производства, сборник от научна конференция „Науката в служба 
на обществото - 2017”, списание „Известия на Съюз на учените”, стр. 122-130, Варна, 
27.10.2017. 
 

5 Горчева, Т., Приложение на иновационните технологии в практиката на туристическите фир-
ми, Международна научна конференция „ Предизвикателства пред туризма през 21 век”, 
УНСС, София,  2012, ISSN 1314-7226, с. 278. 
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 Диверсификацията като иновационна дейност е насочена към разширяване 
на асортимента, което в дейността на пътническите агенции може да се реализира 
чрез включване на нови дестинации или обогатяване на съществуващите програми за 
пътуване; 

 Диференциацията позволява да се разделят отделни продукти според пред-
почитанията на обслужвания потребителски сегмент; 

 Технико - технологични иновации, изискващи големи инвестиции и привли-
чане не само на вътрешни, но и на външни специалисти. Те са свързани с подобрява-
не на обслужването и организацията на работа, с производството и реализацията на 
продукта. Технологичните иновации са с висока динамика и гъвкавост. Имат разно-
образен и комплексен характер. Съдействат за облекчаване на голяма част от тех-
нологичните операции и стимулират растежа на бизнеса6; 

 Маркетингови иновации, свързани с внедряването на нови технологии, в 
това число и в глобалните разпределителни мрежи. Постигнатите резултати от 
информационно-комуникационните иновации в областта на телекомуникациите, 
мрежовите обединения, създаването и обработката на база данни и електронния мар-
кетинг, предоставят нови възможности за туристическия бизнес и съществено 
въздействат на традиционния такъв; 

 Организационни иновации, насочени към организиране производството и 
реализацията на продукта. Разбираемо е, че не могат да се въведат положителни про-
мени в продукта, ако преди това не се промени организацията на работа. Отстраня-
ването на различията между целите на предприятието и обвързване на тези цели с 
цялостната дейност на персонала за тяхната операционна реализация става по-лесно 
осъществима чрез бърза реакция на измененията, посредством  оперативни дейст-
вия.7 Необходимо е да се уточни обаче, че „постигането на устойчив дългосрочен 
растеж в доходите и стандарта на живот на персонала е възможно само чрез непре-
къснато разширяване на запаса от човешки капитал в компаниите“.8 

 Стойностни иновации, обвързани с ползата от продукта, цената и разходите. 
Може да се обобщи, че иновационният продукт обхваща резултата от осъщест-

вена иновационна дейност под формата на нови  и значително подобрени техноло-
гии, продукти  и услуги въз основа на съдадено ново и/или адаптирано съществуващо 
знание и ноу-хау. 

За да е успешна една иновация, тя следва не само да предлага нещо ново, а е 
нужно най-вече то да носи стойност. А, за да носи стойност една иновация, тя дейст-
вително се нуждае от контекст, в който ще носи ползи. 

Добавената стойност на Фасилити мениджмънтът се изразява в създаваните ино-
вативни работни места, увеличената стойност на активите, осигуряването на непре-
къснатост на основните бизнес процеси, корпоративен имидж, клиентско удовлетво-
рение, увеличаване на производителността, контрол на разходите. 

                                                            
6 Казанджиева, В. Тенденции и перспективи в приложението на иновативни технологии в 
туризма. Кръгла маса на тема „Търговският и туристическият бизнес в условията на интели-
гентен, устойчив и приобщаващ растеж“, Катедра „Търговски и туристически бизнес” при 
Стопанска академия, Свищов: Унив. изд. Ценов, 2016, с. 306. 
7 Янакиева, А., Стабилизиране развитието на туристическото предприятие чрез подобряване на 
бюджетния му процес, доклад от конференция на Научноизследователски институт при ИУ – 
Варна „Регионална икономика и устойчиво развитие“, Варна, 17.11.2017. 
8 Нейчева, М., Изследване на образованието на работната сила и влиянието му върху иконо-
мическия растеж, Бургас, Изд. „Флат, 2012, с. 106. 
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Фасилити мениджмънтът увеличава добавената стойност на сградите, които се 
управляват професионално, а в подкрепа на управлението на сградите вече действат 
различни иновации, които водят и до намаляване на разходите. 

 
Фасилити мениджмънт в контекста на устойчивото туристическо развитие 
Устойчивостта за туризма,9 както и за другите индустрии има три независими 

аспекта: икономически, социално-културни и аспекти, свързани с околната среда. 
Устойчивото развитие включва постоянството, което означава, че устойчивият тури-
зъм изисква оптимално използване на ресурсите (включително биологичното разно-
образие), минимизиране на отрицателното икономическо, социално-културно и еко-
логично въздействие, максимизиране ползите за местните общности, националните 
икономики и за опазване на природата. Като естествена последица, устойчивостта се 
отнася и до управленските структури, необходими за изпълнението на тези цели, 
които са изключително важни в настоящия контекст. Целта на постигането на един 
устойчив туризъм трябва да бъде подчинена на националните и регионални планове 
за икономическо и социално развитие. Тези действия могат да обхващат икономичес-
ки цели (повишаване на доходите, разнообразяване и интегриране дейности, контро-
ла, зониране на развитието), социални цели (преодоляване на бедността и неравно-
мерното разпределение на доходите, опазване на местното социално-културно 
наследство, участие на местните общности) или екологични цели (защита функциите 
на екосистемата, опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие). 

В контекста на устойчивото туристическо развитие ФМ ще допринесе за: 
 Демонстриране на ефикасно и устойчиво  бизнес развитие; 
 Максимизиране на ползите  и минимизиране на отрицателното въздействие; 
 Намаляване на замърсяването чрез въвеждане на добри практики по управ-

ление на отпадъците. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Глобализацията на бизнеса не би достигнала до този етап на развитие без прино-

са на услугите. Всъщност, развитието на глобализацията на бизнеса и експанзиянта 
на услугите се появят едновременно на едно и също място и дори със същата интен-
зивност. Новият икономически подход, е този, който е ориентиран към клиента, спо-
ред който организацията ще постигне основната си цел за получаването на печалби, 
като се задоволяват ефективните и потенциални изисквания на клиентите. По този 
начин, за осъществяване на целите си, всяка бизнес компания трябва да адаптира 
всички ресурси, за да отговори на нуждите и интересите на потенциалните и реални-
те си клиенти, а това е подход който налага ефективно отношение на социално-
икономическата среда към изискванията на пазара, намиращ се в постоянна промяна. 
Резултатите от този подход зависят от възможността да се създават и запазват пече-
ливши клиенти, които имат потенциала да осигурят приходи, които надвишават раз-
ходите за производство на продукти, съответно за офериране на услуги. Като нераз-
делна обща част от индустрията на услугите, Фасилити мениджмънт индустрията, ос-
нована главно върху сферата на услугите, преживява впечатляващ ръст през послед-
ните години, превръщайки се в една от индустриите, която в развитите страни имат 
важен принос за икономиката, предизвиквайки ожесточен растеж на глобалната 
конкурентоспособност по отношение на предоставянето на качествени услуги и 
привличането и задържането на голям брой клиенти. 
                                                            
9 https://eurekainstitute.eu/tourist/images/Inf-materials/Narachnik.pdf, с.8 
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Abstract: In this paper some of the utility companies in the USA have been examined in 
terms of dividend payouts, current financial evaluation and potential for future growth. 
They provide services that are necessities and that is why, these companies are being 
regulated by the local governments. Dividend payouts, current financial evaluation and 
potential for future growth will be used to draw some conclusions about investing in that 
sector. 

Key words: utilities, dividend, utilities dividends, growth of utility companies  
 

 
1. Introduction 
The utility companies have always been stable dividend payers and with their high 

yield have been an attractive buy for investors.  These companies are usually monopolies in 
the regions they do business in, or there is a very limited competition. These utility 
companies provide services that are basic necessities and there is always a need. Customers 
will not just move to another provider just because they do not like the services or the price 
is too high. That „stability” of these companies makes them an attractive choice for 
investors.  At certain point investors do not want any unknowns and would prefer a stable 
return on their capital investments. With that being said, there are some disadvantages to 
investing in utility companies.  First, as we mentioned earlier they are very heavily 
regulated. They have to get their rates approved by the state government so thatwill reduce 
profits. The state government’s main goal is to make these services affordable for 
consumers. They will monitor the rates and will only allow an increase if it is justified. For 
example natural disaster that damaged the grid, higher prices of ore or investment in 
renewable energy sources. Another reason will be if the utility company needs extra capital 
to stay in business.  That regulation hinders growth; companies have hard time increasing 
revenue. Mergers and acquisitions have to be approved so are rate increases. That leaves 
fewer areas to work on in terms of increasing profits. The utility companies also grow if the 
state is expanding its commercial or residential infrastructure.  That will provide more 
customers since that expanded infrastructure will need services.   

Another way to increase profit is to reduce cost by investing in renewable sources of 
energy. That will reduce cost and increase profits in the future for the company. 

The balance sheet, the statement of cash flow and Stockholders' Equity will give an 
inside view of the financial position the companies as well. Based on how the utility 
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companies manage their funds there will be a potential for improved earnings. List of 
liabilities and payout ratio is also a barometer of the overall financial position of the 
company. Past performance will also be considered as an indicator for future performance. 

 
With all that being said we will compare the following utility companies and 

determine which one has the highest evaluation based on these factors. We will consider the 
following companies: Duke Energy Corporation (DUK), PPL Corporation (PPL), The 
Southern Company (SO) and American Electric Power Company, Inc. (AEP).   

In the next section of the paper we examine the all the aspects of all of the four 
companies and will do a side by side comparison to select the one with the highest 
potential.  Finally we present a conclusion that the company selected at the end will be 
evaluated again after 1 year to see if the optimal choice was made.  

 
2. Current dividend yield, payout ratio and dividend history  
In this section we evaluate each one of the given utility companies based on current 

dividend yield, payout ratio and dividend history.  
 

Table 1 

Dividend 
yield 
 
 

Annualized 
payout 
 
 

Payout 
Ratio 
 
 

Dividend 
growth 
(years) 
 

Dividend 
growth 
last 3 
years 

Annual 
growth 
2017 
 

Consecutive 
years of 
increases 
(years) 

Duke 
Energy 
Corporation 
(DUK) 

4.59% 3.56 75.6% 11 3.5% 3.4% 11 

PPL 
Corporation 
(PPL) 

5.88% 1.64 71.3% 6 1.8% 3.1% 6 

The 
Southern 
Company 
(SO)  

5.48% 2.4 83% 16 3.4% 3.5% 16 

American 
Electric 
Power 
Company, 
Inc. (AEP) 

3.74% 2.48 63.9% 4 5.6% 5.3% 4 

 
2.1. Dividend yield 
The first of the fundamentals will is the dividend yield. Based on current yield PPL 

Corporation (PPL) has the highest return followed by the Southern Company (SO).  All 
utility companies pay a high dividend in general, however we look at couple of other 
reasons why the current yield will be considered. Utility companies haves similar tendency, 
when they go up, the whole utility index goes up together. It is possible for one to deviate a 
little bit from the others every once in a while, however the long term assumption is that 
they will stay together (without significant difference a year from now). 

Based on assumptions that all companies have similar fundamentals we assume that 
there will be no significant change in price per share in the future. In that case a higher 
yield is providing a better return. [1] 
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2.2. Payout ratio 
Payout ratio – ideally the lower the better. If the payout is lower, there will be more 

earning left for the company to improve its financial standing.  American Electric Power 
Company, Inc. (AEP) has the lowest payout ratio followed by PPL Corporation (PPL). 

2.3. Dividend growth (annual and last 3 years) and consecutive years of increase 
The dividend growth (annual and last 3 years) and consecutive years of increase are 

another fundamental that will be considered. All of the companies have different statistics, 
so it is important to see the big picture. DUK and SO have a long history of increases with 
moderate growth. PPL has a relatively short history of increases with a small growth. AEP 
has the highest growth based on the shortest consecutive years of increase.  

To recap, DUK and SO will provide a moderate growth, PPL – small and AEP highest 
growth. The impact of that will be considered when the growth is superimposed to the 
current yield. PPL has the smallest growth but based on the current yield of 5.88 % will still 
be ahead of the other 3 utility companies. AEP has the highest growth, however that is 
based on a current dividend of 3.74 %. 

If all the fundamentals stay the same, then it will take number of years for AEP to 
even reach the yield of PPL. SO has a 5.48% yield with moderate growth, however the 
payout ratio is very high. That might prevent the company from continually growing at the 
same rates as recorded in the past. DUK is very well position however based on the current 
dividend yield of 4.59 % it will be placed second after PPL. 

 
3. Comparison based on current price, 52 week history and percent off 52 week high  
In this section we evaluate each one of the given utility companies based on current 

price, 52-week history and percent off 52 week high. 
 

Table 2 

  
Current 

price 
52 week 

low 
52 week 

high 
Percent off 

52 week high 

Duke Energy Corporation (DUK) 77.83 72.93 91.8 -15.22% 

PPL Corporation (PPL) 27.31 27.08 40.2 -30.82% 

The Southern Company (SO) 43.85 42.38 53.51 -18.05% 

American Electric Power Company, 
Inc. (AEP) 

66.63 63.32 78.07 -14.65% 

 
Percent off 52 week high will be considered as an indication of performance. If the 

assumption is made that all of the given 4 companies can achieve their 52 week high price 
per share then PPL has the highest return potential with 30.82 % of upside. SO is second 
with 18.05%. 

The utility industry has proven to be very cyclic with peaks being attainted during 
winter period.  In that case, we consider the past performance of all the companies and 
make a conjecture that it can be repeated based on the nature of their business. During 
winter months the whole utility index goes up and price per share of these companies 
matches that performance.  

 

4. Comparison based on Valuation measure and Financial Highlights  
In this section we evaluate each one of the given utility companies based on P/E ratio 

(ttm), EPS ratio (ttm), Profit margin and Operating margin.  
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Table 3 

 
P/E ratio 

(ttm) 
EPS ratio 

(ttm) 
Profit 

margin 
Operating  

margin 

Duke Energy Corporation 
(DUK) 

17.98 4.36 13.19% 26.30% 

PPL Corporation (PPL) 16.3 2.86 15.15% 41.20% 

The Southern Company (SO) 52.76 0.84 3.66% 11.22% 

American Electric Power 
Company, Inc. (AEP) 

17.16 3.88 12.44% 21.25% 

 
4.1 . The price-earnings ratio (P/E ratio)  
The P/E of the following companies will be considered. If a company has a high P/E, 

investors are paying a higher price for the stock compared to its earnings. Investors are 
willing to drive up the price for the stock because they believe the company has good 
growth prospects -- that it will make more profit in the future. If a company has a lower 
P/E, you get more earnings for your investment. This makes a low-P/E stock a good value, 
but it can also simply indicate that investors aren’t very confident about the company’s 
prospects. In terms of utility companies there is nothing unknown and uncertain about their 
business model, therefore we will just look at the numbers. The lower the P/E, the higher 
return. PPL has the lowest P/E of 16.3 and AEP is second with 17.16. 

4.2.  Earnings per share (EPS) 
Earnings per share (EPS) is the portion of a company's profit allocated to each 

outstanding share of common stock. Earnings per share serve as an indicator of a 
company's profitability. 

The higher, the better. DUK has the highest - 4.36, followed by AEP – 3.88. 
4.3.  Profit margin and Operating margin 
Profit margin and Operating margin are both measure of profitability. The higher the 

margin, the higher the profit. If the profits are higher, then the company will be able to 
provide a better return to shareholders. [2] PPL has the highest- 15.15 % and 41.20%, 
followed by DUK – 13.19 % and 26.30%.  

 
5. Comparison based on Effectiveness and Balance sheet 
In this section we evaluate each one of the given utility companies based on Return on 

Assets (ttm), Return on Equity (ttm), Quarterly revenue growth (yoy) and Current ratio (mrq).  
 

Table 4 

 

Return 
on Assets 

(ttm) 

Return 
on Equity 

(ttm) 

Quarterly 
revenue 

growth (yoy) 

Current 
ratio 
(mrq) 

Duke Energy Corporation (DUK) 2.82% 7.42% 3.90% 0.68 

PPL Corporation (PPL) 4.81% 10.92% 5.10% 0.57 

The Southern Company (SO) 1.46% 3.37% 8.60% 0.74 

American Electric Power 
Company, Inc. (AEP) 

3.23% 9.87% 2.90% 0.44 
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5.1. Return on Assets (ttm) 
Return on assets (ROA) is an indicator of how profitable a company is relative to its 

total assets. The higher the ROA number, the better, because the company is earning more 
money on less investment. [3] PPL has the highest – 4.81%, followed by AEP with 3.23%. 

5.2.  Return on Equity (ttm) 
The higher the number, the more effective a company is at turning its assets and 

employees into piles of money for investors. PPL has the highest – 10.92%, followed by 
AEP with 9.87%. 

5.3.  Quarterly revenue growth (yoy) 
For Quarterly revenue growth (yoy) SO has the highest – 8.60%, PPL has the second 

highest -5.10% and DUK is third with 3.90%> 
Going back to table 1 we note that the payout ratio of SO was much higher than PPL’s 

payout ratio (83 % compared to 71.3 %). This will make the growth unsustainable since the 
company would like to stay at a safe percentage for the payout ratio. Based on that 
additional information SO’s high quarterly revenue growth should not be considered since 
it is unattainable based on the current fundamentals. 

5.4.  Current ratio 
The current ratio is a liquidity ratio that measures a company's ability to pay short-

term and long-term obligations. The higher the current ratio, the more capable the company 
is of paying its obligations, as it has a larger proportion of asset value relative to the value 
of its liabilities. Utility companies usually have values bellow 1. SO has the highest of 0.74 
and DUK is second with 0.68. 

 
Conclusion  
The following companies - Duke Energy Corporation (DUK), PPL Corporation (PPL), 

The Southern Company (SO) and American Electric Power Company, Inc. (AEP) were 
compared side by side. Based on dividend payouts, current financial evaluation and 
potential for future growth, we would select one that has the highest potential for future 
returns. PPL was the leading choice for most of the comparisons. PPL has a high yield, 
good fundaments and upside potential. DUK was also a solid choice, second option based 
on the scores of the fundaments used for the evaluation. SO has a high payout ratio, high 
P/E and low EPS. We are very cautious about these results since that will prevent future 
growth. AEP has a small current dividend and the current price is high (close to 52 week 
high). Based on a 1 year time frame, we will go with PPL on the 9th of May 2018.  The 
current recommendation is at a price of $ 27.31 as of that day.  
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Abstract: Biotechnology is a mobile, modular, recirculating system for integrated 
cultivation of hydrobionts and plants under conditions of periodic change of location of the 
facilities and its product-volume modeling, by addition and / or removal of operating 
modules, depending on the specific demand on the market. 
The production system is in the field of sustainable cultivation of hydrobionts and low-
stemmed plants - flowers, herbs and vegetables, in places with limited water flow, 
providing mobility and small-scale farming as an additional business. This facility is for 
economically efficient and sustainable growing of hydrobionts, with the optimal using of 
waste water in the process of cultivation of plant species. The mobile installation provides 
local needs for fresh products for tourist complexes, mountain resorts and other similar 
places. 

Key words: mobile recirculating installation, recirculation system, aquaculture, 
hydrobionts, vegetables  
 
 

Introduction 

Recirculation systems for hydrobiont farming are very popular and basic for 
sustainable aquaculture. The farming of different species in closed recirculation systems 
eliminates the negative impact of fish farming on the environment and guarantees 
ecologically friendly production (Spotte, 1979). The farming of fish in such systems is 
continuously increasing (Piedrahita and Conklin, 2004; Barcellos et al., 2004, 2006; 
Schneider, 2009; Summerfelt et al., 2009; Tal et al., 2009; Martins, 2010). According to 
cited researchers, this is due to the considerable reduction of land areas in closed 
aquaculture systems for fish (Duning et al.,1998; Masser et al.,1999). Another advantage is 
the possibility to build the farm in a place with limited water resources or close to retail 
markets to save time and transportation costs (Hutchinson et al., 2004). The organisation of 
production, farm management and security is more efficient (Тоdorov, 1989; Swar and 
Pradhan, 1992; Losordo, 1999; Staykov, 2001; Kidd, 2001; Hutchinson et al., 2004; 
Summerfelt et al., 2004; Timmons et al., 2004).  

With respect to the constant monitoring and control of water pollution, recirculation 
systems ensure a better environmental sustainability than traditional aquaculture systems. 
Possibilities for integrated aquafarming and utilisation of waste waters for hydroponic 
farming of various crops are given (Summerfelt et al., 2004). Another important advantage 
is the offered by the possibility for farming various hydrobiont species (fish, crabs, shrimps, 
mussels etc.) in line with market demands (Timmons et al., 2002). 
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Combined farming of fish and plant species is possible in recirculation systems, 
known as aquaponics (Timmons et. al. 2002; Diver 2006).  

Valuable nutrients left from fish feed are generated through microbiological 
degradation of organic wastes and absorbed directly by plants cultivated without soil 
(Rakocy et al. 2012). In aquaponic systems, plants are cultured with their roots submerged 
partially or entirely into water rich in nutrients coming from fish farming in the system 
(Dalrymple 1973). Lennard and Leonard (2006) found out that after passing through the 
plant section, water is cleaned from toxins and contains more oxygen, and suitable to be 
returned back to the fish farming section. Aquaponic systems are a modern biotechnology 
with huge potential allowing for production of ecologically pure cultures. This method of 
food production is the only one eliminating the use of chemicals (Salm et.al 2013) The lack 
of access of weeds and fungi to the system should be also noted, hence no herbicides and 
fungicides are necessary. Various fish species are farmed in aquaponic systems - tilapia, 
barramundi, silver perch, some catfish species, jade perch, Murray cod, crabs, shrimps, as 
well as cultivated plants as green leafy vegetables (lettuce, Chinese cabbage etc), beans, 
green peas, curly kale, radishes, strawberries, melons, onions,  turnip, herbs. 

Materials and Methods 
Analysis of an existing model of the aquaponic recirculation system 
The prototype is a stationary aquaponic system (BG utility model № 2690U1). The 

flaws of the existing model are analysed and possibilities for its improvement are discussed. 
Design of a modular type mobile recirculation system 
The new mobile modular type recirculation system is designed from the existing 

stationary aquaponic system (BG utility model № 2690U1). Diagrams are drawn in 
CorelDRAW®. Description of the possibilities of the model is provided. 

Results and discussion  
Technical summary of designed multitrophic aquaculture system  
The system comprises at least three modules placed in one mobile container К. The 

number of the first module of the system is from 1 tо „n“, and that of the second module: 
from 1 tо „m“. The number of containers К and configuration of modules inside is variable 
and is determined by the equation К = (n-1)+(m-1)+1, depending on specific conditions and 
operator’s desire. 

Any module М1n is situated inside container К, made of thermoinsulating panels and 
contains at least one tank for hydrobiont farming, connected with technological appliances 
of the inlet and outlet pipe systems of the installation and is equipped with ventilation, 
lighting and air conditioning units.  

Any module М2m is situated inside container К, made of thermoinsulating panels and 
contains at least one aquaponic tank for cultivation of plants, connected with technological 
appliances of the inlet and outlet pipe systems of the installation and is equipped with 
ventilation, lighting and air conditioning units as well as system for water dispersion - 
fogger.  

Module М3 is placed inside container К made of thermoinsulating panels and is 
equipped with ventilation, lighting and air conditioning units. The three modules are 
arranged consecutively, are technologically connected in a way such as module М3 is 
between М1 and М2, and connected with them via pipes, electric circuit and air conditioning 
unit. Module М3 contains a mechanical filter with a sludge discharge tap; the mechanical 
filter inlet is connected to the outlet pipe of module М1. After the mechanical filter, a 
biological filter with aerating unit is connected by a pipe system, and after the biofilter – a 
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collecting tank. The latter contains a heater, system for pH correction and unit for trace 
elements supplementation. The system for pH correction comprises pH electrode, 
controller, tanks with alkaline or acid solutions and peristalsis pump. The unit for trace 
elements supplementation has a mixer. At the outlet, along the pipe system, a pump is 
situated on the collecting tank. Through the pipe system, the pump is connected to UV filter 
and after it, a 3-way valve is mounted. The first port of the 3-way valve is connected to the 
tank for hydrobiont farming through a pipe system, and the second port – to the aquaponic 
tank also through a pipe system. Supply of fresh water is ensured in the collecting tank. The 
ventilation, lighting and air conditioning units of each of containers К inside which any of 
modules М1,  М2 or М3 are arranged, are connected in a common system or function 
independently for individual containers depending on the specific design and operator’s 
will. At the roof of at least one of modules, photovoltaic elements are mounted and 
connected to the electric circuit of the installation. In line with economic justification, the 
system could be expanded with additional modules М1n and М2m. A specific variant 
providing the mobility of the system is its arrangement either movable or stationary on a 
platform of a suitable transport vehicle. 

Containers К could be made from transparent or opaque polycarbonate polymer. 
An advantage of the system is the possibility for its transportation and correction of its 

capacity according to the needs by adding or removing modules. The performance of the 
system is increased by virtue of pH control, which has a significant effect on the utilisation 
of nutrients by plants as well as for the growth and development of hydrobionts. Conditions 
for self-sufficiency of the system are created by profiting on the solar energy, making it 
independent of the power grid and more environmentally sustainable. The presence of air 
conditioning unit permits to control the air temperature and humidity allowing for year-
round production. 

  The advantage of the system is the efficient processing of waste waters in two 
directions – purification of waters contaminated by hydrobiont farming with preservation or 
enrichment with substances beneficial for aquaponic farming of plants, and vice versa: 
purification of water from aquaponic farming with preservation or enrichment with 
substances beneficial for hydrobiont farming. 

 
An exemplary multitrophic aquaculture system 
An exemplary design of the system comprises three modules М1,  М2 and М3 each 

supplied with ventilation 2, lighting 4 and air conditioning 5, connected in a common 
control circuit. The system includes interconnected tank for hydrobiont farming 1, inside 
module М1, a purification block inside nodule М3, and three consecutively connected 
aquaponic tanks 6 for cultivation of plants inside module М2 (Fig. 1; Fig. 2).  

The tank for hydrobiont farming 1, aquaponic tanks for plants 6 and collecting tank 
10, which is situated in module М3, аre consecutively connected through a pipe system 3. 
The dimensions of modules М1,  М2 and М3 are suitable for transportation. Module М1 is 
placed inside a container made from thermoinsulating panels, one hydroponic tank 1 for 
hydrobiont farming is connected with the technological appliances of pipe system 3, 
namely the inlet pipe system 3.1 and the outlet one 3.2.  

Module М2 is inside a transparent polycarbonate plastic container and comprises three 
aquaponic tanks 6 for cultivation of plants arranged consecutively by technological 
appliances of the inlet and outlet pipe systems 3.3 and 3.4. Module М2  is also supplied with 
a fogger (water dispersion system) 7.  
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Fig.1. General sheme of the installation 
Fig. 2. Components of the modules in the exemplary embodiment and the technological links between 

the elements 
 

Module М3 is located inside a container made of thermoinsulating panels. The three 
modules are consecutively arranged, interconnected, and module М3 is located between М1  
and М2, and connected with the other two modules by a pipe system 3, comprising inlet 
part 3.1 and outlet part 3.2 for module М1 and inlet and outlet parts: 3.3 and 3.4 
respectively, for module М2.  Module М3 contains a mechanical filter with a sludge 
discharge tap 8.1; the mechanical filter inlet 8 is connected to the outlet pipe 3.2 of module 
М1. After the mechanical filter 8, a biological filter 9 with aerating unit 9.1 is connected by 
a pipe system, and consecutively to the biofilter 9 – a collecting tank 10. The collecting 
tank 10 contains a heater 11, system for pH correction 12 and unit for trace elements 
supplementation 13. The system for pH correction 12 has consecutively connected pH 
electrode 12.1, controller 12.2, tanks with alkaline or acid solutions 12.3 and peristalsis 
pump 12.4. The unit for trace elements supplementation 13 has a mixer 13.1. At the outlet, 
along the pipe system, a pump 14 connected to UV filter 15 after which is mounted a 3-way 
valve 16, is situated on the collecting tank 10. The first port of the 3-way valve 16 is 
connected to a tank for hydrobiont farming through a pipe 3.1, and the second port – to the 
aquaponic tank 6 also through pipe 3.3. Supply of fresh water is ensured in the collecting 
tank 10.  

The ventilation 2, lighting 4 and air conditioning units 5 of any of modules М1,  М2 or 
М3 could be connected in a common system or function independently for individual 
modules. At the roof of at least one of modules, photovoltaic elements 17 are mounted and 
connected to the electric circuit of the installation. The system is situated on a platform on a 
25-tonne truck. 
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The system operates as follows(Fig. 3): The water from hydrobiont farming tank 1 
goes through the outlet pipe 3.2 and passes consecutively trough the mechanical filter 8 and 
biological filter 9 supplied with aerator 9.1. The mechanical filter 8 is equipped with 
elements decreasing water flow rate and a sludge discharge tap 8.1 so wastes are removed 
from the system. The biofilter 9 has elements with a large surface area permitting 
colonisation with appropriate bacteria. The water in the biofilter 9 is actively aerated 
through aerator 9.1 to ensure dissolved oxygen concentration optimal for bacterial growth 
and hence, biological purification. After reduction of ammonium compounds, nitrites and 
phosphates, water comes to the collecting tank 10. There, the water is heated by the heater 
11, its pH is controlled and corrected by the system for pH correction 12, trace elements are 
supplies through unit 13. After preparation of the water, through pump 14 it is directed 
through UV filter 15 and 3-way valve 16 back to fish farming tanks 1 or plant cultivation 
tanks 6. In the latter case, according to specific technological requirements, the fogger 7 
disperses water in module М2 and thus, creates air humidity suitable for plants 
development. As modules are equipped with ventilation 2, lighting 4 and air conditioning 
system 5, operator could set optimum working microclimate parameters – lighting 
intensity, air humidity, temperature and pressure. On the roof of containers, photovoltaic 
panels 17 mounted on modules М1 and М2 cover the needs from electrical energy. 
Condensed used water in module М2 returns back to collecting tank 10 through pipe 3.4 
where undergoes processing and through pump 14 and UV filter 15, through 3-way valve 
16 enters inlet pipe 3.1 and then, the hydrobiont farming tank 1 and thus, the cycle is 
closed. The installation is fitted for single-circuit work mode, but in this case, its efficacy is 
lower. 

 Fig. 3. Scheme of mobile modular type recirculation system for integrated and sustainable 
cultivation of hydrobionds and plants 

 
Conclusion 
The designed modular-type recirculation system for integrated cultivation of 

hydrobionts and plants is used for ecological cultivation of hydrobionts in farms together 
with plants (flowers, herbs, decorative bushes, vegetables) and various halophytes at farms, 
as well as for small-size cultivation of different algal species in different hardly accessible 
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places, in mobile small farms.  It is an element from the optimisation of feeding schedule of 
different hydrobionts with efficient utilisation of inorganic and organic wastes. The mobile, 
module-type recirculation system is a tool for production of hydrobionts with efficient 
waste waters utilisation through plant cultivation for meeting local needs from similar fresh 
products in remote tourist complexes, huts, mountain resorts and alike. 
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Abstract: The multitrophic system for aquaculture production in floating and submersible 
cages is a highly efficient, innovative biotechnology for the cultivation of different 
hydrobionts. The integrated production operates in a closed cycle with the aim to increase 
the economic efficiency of the aquafarm. The effective use of waste organic and dissolved 
inorganic substances from the feeding of fish, cultivated in rigid wall and net cages - 
floating and submerged, is accomplished. Cultivated mussels near the cages use waste 
organic matters. The algae cultivation system is installed after the shellfish cultivation 
system and they use the dissolved inorganic substances. This cultivation technology ensures 
sustainable and environmentally friendly aquaculture, while preserving the equilibrium in 
the aquatic ecosystem. 
 

Key words:  fish, shellfish, algae, integrated aquaculture, sustainable and environmentally 
friendly aquaculture 
 
 

Introduction 
Aquaculture is among the most extensively developing agricultural sectors worldwide 

(Zaikov, 2008). During the next years, the produced fish would increase to attain 80 million 
t by 2050 (FAO, 2012). This growth in the sector will be mainly a result from intensive 
production systems development – fish culturing in net cages and recirculation systems that 
gain an increasing importance for fish farming (Barcellos et al., 2004; Tal et al., 2009; 
Martins, 2010). 

The culturing of fish in net cages is of major significance for teleost farming and one 
of most economically efficient technologies. The earliest data about fish farming in cages 
date back to 1800 from Southeastern Asia, more precisely freshwater river and lake systems 
of Kampuchea (Coche, 1976; Pantulu, 1979; Beveridge, 1987). Marine net cages 
aquaculture emerged in the beginning of the 1950s in Japan, when researchers from the 
fisheries laboratory to the Kinki University farmed the species Seriola quinqueradiata R. in 
net cages (Chua and Tech, 2002). The start of carp farming in net cages dates back to the 
same period (Kuronuma, 1968).  

In Europe, net cage farming of rainbow trout in fresh water began by the end of the 
1950s. Norway started production of salmon in the 1960s, while in the early 1970s the 
researchers from the Institute of Freshwater Fish Farming – Plovdiv laid the foundations of 
aquaculture in net cages in Bulgaria. Subsequently, large farms were built in the waters of 
many dams – Ovcharitsa, Kardzhali, Zhrebchevo, Vacha etc. The main farmed species were 
common carp and rainbow trout (Zaikov and Staykov, 2013, 2014). One of the main 
disadvantages of hydrobiont production in net cages is the negative impact on the 
environment manifested by contamination with nutrient wastes, alteration of natural 
habitats and harm on populations freely living in the water basin (Gross, 1998). 
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On the present stage of development of Bulgarian aquaculture, mariculture in net 
cages is not practiced despite the Black Sea coastline. Among the primary causes is the 
exposed shore with few bays protected from winds as well as the relatively small resistance 
of currently used floating net cages to rough waters. The cultivation of aquatic plants is also 
unknown in our country. Mariculture in Bulgaria is based only on cultivation of black 
mussels (Mytilus galloprovincialis). 

The purpose of the study was to design a system for complete utilisation of wastes 
from fish extruded feeds, inorganic and organic substances with full utilisation of solids and 
solutes through culturing of additional hydrobiont species (invertebrates and plants) which 
are able to use these substances from their natural environment ensuring a sustainable and 
environmentally friendly aquaculture with preserved equilibrium in the aquatic ecosystem. 

 
Materials and Methods 

The following  existing models are analysed: 
1. Installation for fish farming built from one or several connected floating or 

submersible net cages, anchored with at least one anchor through provided tackle. Patent № 
WO 2014/060107; 

2. Aquaculture system for hydrobionts – fish or shellfish. The construction comprises 
connected pipes and pipe rings, the floating or submersible cage installation is tied with an 
anchor connected to the installation through an anchoring rope. The system includes 
randomly situated cages in which different species of fish and invertebrates are farmed. The 
hydrobionts are fed directly by dispersion of nutrients (feed) with different nutritional and 
physical properties in the water. Part of them fall on the bottom of the water basin as 
sediment, while another part, dissolved in the water, are not fully utilised. Patent № WO 
2013/095021. 

The flaws of existing constructions of floating submersible cages are identified and 
possibilities for their improvement were analysed.  

Design of newly constructed multitrophic aquaculture system 
The new multitrophic aquaculture system is designed by improvement of existing 

installations with floating submersible net cages Patent № WO 2014/060107 and Patent № 
WO 2013/095021. The diagram of designed multitrophic aquaculture system is drawn in 
CorelDRAW®. A description of the possible realisation of designed installation is provided. 

 
Results and Discussion  
Technical summary of designed multitrophic aquaculture system  
The installation for utilisation of inorganic and organic wastes from feeding extruded 

feeds to fish comprises: three types of cages – with rigid walls, net floating submersible 
cages and crustacean farming cages, as well as at least two types of plantations for other 
hydrobiont species, namely bivalves – mussels or oysters, an algal plantation; all of them 
together and simultaneously submerged in a natural or artificial water basin but situated in a 
specific order downstream. The arrangement of aquaculture installation elements is as 
follows: at least one cage with rigid walls, at least two parallel floating submersible cages, 
placed parallelly or after the rigid walls cage; beneath each of floating submersible cages is 
attached a rigid-wall net cage for shellfish farming. The two floating submersible net cages 
could be at water level or submerged in the water. After the three types of cages, along the 
flow of the basin, plantations for other hydrobionts are arranged. These could comprise at 
least one system for bivalves (mussels and/or oysters) followed by at least one algal 
plantation.  
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The cage with rigid walls is located in the beginning of the system and is supplied with 
two pipe systems – pumping and supplying, equipped with pumps located one against the 
other. The beginning of the supplying pipe system is submerged at a depth equal to „а“ (up 
to 130 cm) under the water level. 

Parallelly to or after the cage with rigid walls, in the direction of the water flow, there 
are two parallel floating submersible net cages made from pipes. Each floating submersible 
cage is equipped with pneumoelements connected to an air or volatile gas compressor, 
which fill the pipes with air or water upon a command from the operator. This provides 
floating of cages or regulates the submergence. Each floating submersible net cage is fixed 
by at least one anchoring rope to a metal chain, which is on its turn connected to at least 
one anchor attached to the chain. Beneath each of floating submersible net cages, at least 
one cage with rigid walls for farming crustaceans is attached. 

 

An exemplary multitrophic aquaculture system 
The installation for processing inorganic and organic waste substances from extruded 

feeds for fish includes: three types of net cages – with rigid walls 1, floating submersible 
net cages 2 and 3; submersible net cages for crustaceans 4, mussels plantation 5 and algal 
plantation 6, all submerged in a natural or artificial water basin and situated downstream. 
The different elements of the system are arranged as follows: the cage with rigid walls 1 is 
parallel or after the two floating submersible cages 2 and 3, which are adjacent one to the 
other. Beneath each of floating submersible cages 2 and 3, a rigid-wall net cage for farming 
crustaceans 4 is attached. After the three types of cages are arranged the mussel plantation 5 
and algal plantation 6 (Fig. 1 and Fig. 2). 

 

 
Fig. 1. General diagram of the multitrophic aquaculture system 

 
Fig. 2. Vertical section of the multitrophic aquaculture system 
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The cage with rigid walls 1 has a diameter of  6 m and depth of up to 4 m. It is made 
from rubber foil 3-4 mm thick. The cage is supplied with two pipe systems: pumping 7 and 
supplying 8, located one against the other. The beginning of the pumping system 7 is at 
cage bottom, and its end – outside the cage, in the beginning of the installation and at the 
same time, in the upper part of the natural flow of the water basin, along which the system 
is arranged. The pumping system 7 is elaborated from a HDPE pipe with diameter 100 mm. 
At the pumping system 7 exit, there is a pump 7.1 for waste water, containing dissolved 
inorganic and organic substances. The beginning of the supplying pipe system 8 at the 
opposite part of the cage with rigid walls is submerged at 30 cm beneath the water level and 
above it, there is a pump, supplying water 8.1. The exit of the supplying system 8 is in the 
middle of the rigid-wall cage 1. 

Parallelly or consecutively to rigid-wall cage 1, two floating submersible net cages 2 
and 3 made from pipes, are situated downstream, one close to the other (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Diagram of a floating submersible net cage 

 
Each of floating submersible net cages 2 or 3 is constructed from two rings of HDPE 

pipes situated one over the other - 15 and 16, and a metal ring 14 located under the cages, at 
the base. Ring 16 is also a kind of rail. The weight of the metal ring 14 is calculated in a 
way that it would be lower than the buoyancy of the pipe of ring 15. Water valves 17 and 
air valves 18 are mounted on ring 15 (that forms the so-called path), in order to be filled 
with water, gas or air through compressor 10 and this, to make floating submersible net 
cages 2 or 3 either to flow or to become submerged. Between the contour of metal ring 14 
of the net cage and the ring that is on the water surface 15, ropes connecting both rings are 
stretched. To each of floating submersible net cages, are mounted and anchoring rope 11 
connected to a metal chain 12 and at least one anchor 13 attached to the chain. Anchoring 
ropes 11 are constructed in order to maintain the floating submersible net cages either 
floating or submerged 3 (Fig. 2). The dimensions of the floating submersible net cage are: 
diameter 12 m and depth 6 m, while mesh holes are greater than 20/20 mm, the height of 
the dry part of the mesh is 0.80 m. Each floating submersible net cage 2 or 3 is equipped 
with a movable cap with a zipper for easy placement and removal, that is able to withstand 
up to 4000 kg per linear meter. To reduce the risk from destruction from meteorological 
changes, each net cage could be submerged after receiving a signal for wind waves from 
sensor 19. Anchoring is similar to that of traditional floating cages by ropes 11, connected 
to a metal chain 12 and attached to the bottom of the basin with concrete anchor 13. 
Beneath the floating submersible net cages is attached at least one cage for farming 
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crustaceans 4. After the net cages, at least one mussel plantation is situated, followed by at 
least one algal plantation 6. The construction of the mussel plantation 5 is standard and 
anchored to the bottom of the water basin with concrete anchors. The number of length of 
the production system would depend on the production capacity of the aquafarm. The 
construction of the algal plantation 6 is standard, with cultivation ropes attached to concrete 
blocks on the bottom and anchored with a concrete anchor. Floats are attached to cultivation ropes. 

The aquaculture system operates as follows: Small fish with initial live weight 
minimum 1.0 g are farmed in the cage with rigid walls 1. They are reared to average 
individual live weight of minimum 20-30 g, and then they are transferred into floating 
submersible net cages 2 and 3. In them, fish is cultured for consumption. Floating 
submersible net cages 2 and 3 are used as floating net cages in water basins with small 
wave height and in basins where wind waves are not dangerous to the construction during 
the greater part of the vegetation period. During the periods with high waves, which are 
dangerous for the normal work of floating submersible net cages 2 and 3, the system for 
submerging is switched on to sink the cages below the water level where they are protected 
from destruction. The submergence at a specific depth occurs after the sensor 19 detects a 
wind wave stronger than a predefined value and automated switching of the system for cage 
submergence by opening water valves 17 and air valves 18 along the HDPE pipes of cage’s 
ring 15. The pressure of the water pushes the air from pipes, they are gradually filled with 
water, which acts as ballast and brings the cage under water. After the wind waves become 
calmer, the sensor 19 signal triggers the opposite procedure and the net cage floats on the 
surface. The compressor 10 is switched, air comes through air valves 18 into pipes, which 
pushes water through the water valves 17 and thus, the net cage is brought to the surface. It 
remains floating after closure of all water and air valves 17 and 18. 

The water in the cage with rigid walls 1 is contaminated as a result of farming small 
fish, and contains inorganic and organic waste substances. Periodically, through the pump 
7.1, the water from cage 1 is pumped out of the cage and is replaced with water from the 
basin sucked by pump 8.1 before net cage 1. With the flow, the water exiting from pump 
7.1 goes further to mussel plantation 5 together with remnants from the feed of small fish, 
and part of it falls on the bottom in cages with crustaceans 4. Similarly, the remnants from 
extruded fish feeds in floating submersible net cages 2 and 3, and other wastes from fish 
farming containing organic and inorganic matter, come to the bottom to crustacean cages 4, 
and the remaining part of wastes is brought to mussel and algal plantations and are finally 
utilised by them. The natural basin flow works by transporting the mass of dissolved and 
insoluble inorganic and organic substances and feed remnants fro fish cages to cages with 
crustaceans, cages with mussels and ultimately, algae. Thus, a multitrophic aquaculture 
system is realised, e.g. installation for cultivation of various hydrobiont species – fish, 
molluscs, algae. An integrated production system and close-cycle production in the 
aquafarm are obtained. The feeding schedule of different hydrobionts is optimised through 
efficient utilisation of organic and dissolves inorganic wastes from extruded feeds. Mussels 
from plantations 5, which are adjacent to cages and arranged downstream, e.g. from cages 
in the direction of mussel plantations 5, use organic wastes. The algal plantation which is 
situated after the mussel plantation 5, allows utilisation of dissolves inorganic matter. Thus, 
a sustainable and ecologically friendly aquaculture is achieved with preserved equilibrium 
in the water ecosystem. The algal plantation 6 should be planted with good-quality 
seedlings, without damage or whitening of the thalli.  

The advantage of the aquaculture system consists in the efficient processing of waste 
waters contaminated with remnants from fish farming (feed) profiting from the natural flow 
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of the water basin with regard to the subsequent bioutilisation of wastes by other 
hydrobiont species through specific arrangement and connection of aquaculture system 
elements, taking consideration on the kind and speed of currents in the water basin. The 
combination of these two factors allows for at least two-level (three-level etc.) natural and 
complete cleaning of water from fish feed wastes, dissolved and insoluble substances and at 
the same time, maximum utilisation of fish feeds by production of other hydrobionts. A 
possibility for efficient bioprocessing of organic and inorganic wastes is created. The 
aquaculture system operation permits biological cleaning of water, utilisation of nutrients of 
up to 100%, maximum use of feed qualities. The economic efficiency is improved, and a 
sustainable ecologically friendly production of the aquafarm is ensured while preserving the 
equilibrium in the aquatic ecosystem. 

 

Conclusion 
The constructed multitrophic aquaculture system is used in ecologically selected fish 

farming and hydrobiont farming in general. It is an element from the optimisation of 
feeding programme of different hydrobionts with efficient utilisation of organic and 
dissolved inorganic wastes from feeding extruded feeds to fish of various ages in net cages, 
cultivation of crustaceans, mussels and algae. The production cycle of aquaculture 
production is closed with efficient utilisation of organic and dissolved inorganic feeding wastes. 
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Abstract: The purpose of the publications is to introduce the multi-agent system LISSA[1] 
and the changes that has been made to the original idea and the first prototype. The simple 
agent has grown from a single agent in VES[2] to multi agent system with a major part in 
the space and has become capable of working with outside network of sensors. The latest 
revision of the systems takes into considerations people with different health problems and 
disabilities. 
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1. INTRODUCTION 
In the last couple of years eLearning appears more and more appealing. Besides well-

known open source systems, some universities develop their own eLearning systems. In 
line with this trend the Faculty of Mathematics and Informatics at the University of Plovdiv 
implemented its own Distributed eLearning Centre (DeLC) which aims to create dynamic 
learning infrastructure for both students and teachers. 

DeLC however, despite creating exceptional virtual environment, does not account to 
the physical domain, where the learning process is active. We hope to build an 
infrastructure where the virtual world integrates naturally within the physical environment. 
That’s why we started a transformation of DeLC in a new, cyber-physical infrastructure 
known as VES (Virtual Education Space). Developed as an Internet of Things ecosystem, it 
consist of autonomous components that display context-aware „intelligent” behavior. 

The following paper is dedicated to the creation of a personal assistant (LISSA). Her 
role is to greatly assist students with their work. 

 
2. RELATED WORKS 
The concept of using personal assistants for aiding people in their everyday lives was 

first introduced in the 90s and is being developed to this day. AI technologies give us the 
opportunity to build intelligent machines, which perform tasks on the user's behalf. The 
application of agents is generally divided in two main groups, the first one being distributed 
system, while the second one is personal software assistants, where agents play the role of 
proactive assistants for their users. Personal assistants (or PA for short) help the users with 
both their everyday tasks and in long-term management (planning a trip, making 
reservations, online shopping, payment tracking etc.) Today, PA are usually installed on 
smartphones, and everybody uses their services. They often use the resources and 
information obtained through social media so they can offer more personal services. The 
expanding domains of personal assistants is demonstrated by two useful interviews. The 
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first one is for the use of PA in the context of IoT and the second one is for Intelligent 
Pedagogical Agents (IPA) for personalized learning and increasing students’ motivation [3]. 

There are several big projects, which stimulate the research in specific area and outline 
the prospects of it. Personalized Assistant that Learns (PAL) [4]  is one of the first broad-
range programs to scientifically explore the field of cognitive systems. Its goal is to 
improve the way computers interact with people. A bright example of a system developed 
within PAL is CALO (Cognitive Assistant that Learns and Organizes) [5]. CALO is 
helping the user reach a decision and is used mainly in military situations. It is capable of 
self-educating. User’s interface and database are of great interest, since they are built as a 
semantic application frame that also includes a platform for military education as well. The 
frame offers different services to the users such as views, context navigation, calendar, 
web- and file browser, e-mail client, instant user messages etc. Another example of a 
project for creating intelligent assistants is COMPANIONS [6]. It aims towards changing 
the generally acknowledged way of interaction between human and computer. A 
„Companion” is an agent that „co-exists” with the user for long periods of time, during 
which it studies the owner’s preferences. Communication between users and the agent is 
mainly established by understanding of speech, or using sensor displays and detectors. 
Project PAL (Personal Assistant for healthy Lifestyle) [7] is a system that uses common 
database and conclusion mechanisms, to help and guide the users into healthier lifestyle. 
Thanks to Project PAL, field specialists are able to set goals and monitor patients’ progress. 
That way PAL can be of great help to those patients. 

Personal assistants are ease everyday activities. There are several bright examples (Siri 
[8], Google Now[9]) of personal assistants interacting with their users in a natural language 
to make the communication more user-friendly.  The first major corporation that used such 
an assistant was Apple, which introduced Siri with its Iphone 4S back in 2010. Nowadays 
versions of Siri support a variety of techniques suitable for self-education. The healthcare 
field also offers different personal assistants, for example – HealthPal[10]. 

Some universities conduct occasional researches regarding the creation of personal 
assistants. They combine researches on the Internet of Things, machine learning, as well as 
robotics. The Center for Cognitive Ubiquitous 111 Computing (CUbiC) at Arizona State 
University devoted its time to developing multimedia technologies for disabled people. One 
of their greatest projects consists of planning and developing a social interactions assistant, 
designed to help those with ocular disabilities. Its main goal is the improvement of social 
non-verbal signals for blind people. It works by analyzing computer algorithms in a video 
stream, coming from special „camera glasses”. That way the information is delivered 
through the user directly. 

For the last couple of years, there have been many attempts to create robots for aiding 
the elderly. Despite facing some significant difficulties, they manage to provide 
personalized care for the user. Since the elderly constantly have various needs, personal 
assistants often face different issues, despite being self-learners. This service often consists 
of three main components – Virtual Care Personalizer, Virtual caretaker and Template 
Care.  

As technology keeps growing, there is an increase of educational environments with 
intelligent components with better developed PA. Nowadays PAs offer instant messaging, 
which allows the user to connect to other users online and exchange information through 
messages.  The following research [11] describes a platform (type of personal assistant) 
being developed. It specializes in helping students with both their academic and everyday 
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tasks. It provides useful functionalities to manage the school schedule. This assistant is 
reliable due to the simplicity in its interface.  

IRMA [12] covers the topic of personal assistants that help users with mobility. It is 
developed as SOA/EDA (Service Oriented Architecture / Event Driven Architecture) 
platform, which uses various sources in order to propose an easy to use modular platform 
that gathers data from various information sources each of which serve a group of 
interested users. Having in mind the fact that nowadays everyone is using a smartphone 
with fast internet connection, it can be put on mobile devices as well. That way the users 
will stay informed about the immense mobility options in an ever-changing mobile 
behavior in the big city. Paper [13] conducts research on the importance of introducing 
learning environment as part of an educational infrastructure. With the information 
gathered from previous materials, an intelligent interface is proposed for serving various 
educational necessities, including students with special needs. 

 
3. VIRTUAL EDICATIONAL SPACE 

VES is a term that stands for Virtual Education Space and it is intended as Internet of 
Things ecosystem with characteristics as it follows: 

1. Context-awareness – Space is able to identify and locate changes when they 
occur; 

2. Distribution and Autonomy – Space consists of autonomous components; 
3. Smartness – Space monitors the processes inside and can reach decisions how to 

act if needed; 
4. Personalization – Personal use of resources if needed; 
5. Accessibility – Accessing any information resources in space is possible only 

through entry points; 
6. Adaptability – Space is independent. It adapts to different forms of learning; 

 
3.1. Architecture 
VES is IoT ecosystem, so its components are divided in three main levels. 
Access level – Some users can access VES through their PA (personal assistant). A 

copy of PA is automatically generated for every registered user. It is designed specifically 
for each person, and its purpose is to assist the student with the work in the space. Non-
registered user can only access the space trough the educational portal DelC 2.0. 

Analytical level (A-Subspace) – The most important level, which indicates the 
intelligent behavior of space. It sores and analyzes the information gathered by the sensors. 

Sensory level – It collects and registers different types of data, which is used for 
normal operation of space. There are two types of sensors in VES – virtual and physical. 
The physical world consists of physical sensors, accessible by the guards. 

Providing efficient interaction among autonomous intelligent components that operate 
in space is a serious challenge. Therefore, our approach consists of three steps: Building a 
unified integrated technology – Syntactical and communicational interoperability between 
different components in space and located on different architectural levels must be ensured. 
Providing semantic interoperability – The proposed integrated technology can not 
sufficiently provide conditions for intelligent interaction, that’s why it needs to be 
supplemented. Proactive and learning assistants – VES requires intelligent assistants. 
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3.2. Event Model 
 

For all the components of space to work together, an event is created. In the model the 
event is defined as Event = (e_id, e_type, e_pars), where e_id is event identifier, e_type is 
the type of event and e_pars are the different parameters of the event. 

 

In space there four main event types: 
 System events – events that are bind to changes in space, for example: sending / 

receiving messages, removing / adding components to space etc; 
 Domain events – events applicable only with the domain in use (assignments, 

presentations etc.); 
 Basic events – events that do not require arguments (date, time, location etc.); 
 Emergency events – special type of events that correspond directly to emergency 

situations (earthquake, flood etc.); 
 

Various assistants react differently to certain events (personalized assistants react to 
basic events and operative agents react to domain events). Depending on the origin of 
occurrence, events are split on two main categories:  

 Real – events occurring in real world; 
 Virtual – events occurring in virtual space; 

Various relations may occur between the two types of events. 
 

4. LISSA 
Learning Intelligent System for Student Assistance(LISSA) main and only purpose in 

the beginning of the project was to allow access point for the users to VES trough which 
they can obtain information about the upcoming exams. With the development of VES 
itself and the integrations of LISSA in it the things started to change, and the little assistant 
become more and more complex and with more meaningful services that it can provide to 
its users. So, from a simple assistant it became multiagent IoT system capable of providing 
different services depending on the sensor networks it is connected to. 

4.1. Introduction to the assistant 
The main purpose of the systems stays the same – assisting the user through the 

educational process and providing additional help when it is needed. Through the iteration 
of the system we have added several features that were not planned originally but they do 
help for the system to look more useful and meaningful. At the current iteration the 
assistant helps by providing information and materials that the user can use to study for 
upcoming exams. It also warns the student for tests and lectures in the near future that he 
need to study for. The list of events is constantly updated, and it is based on the score of the 
exams that the student attends, for example if the student fails an exam the assistant will 
add to the upcoming events the date of the retake and will warn the students when the time 
near`s. The agent can also help navigate the student from its current location to the 
university or the location of a lecture, exam or an event of interest. 

4.2.  Profiles 
To be able to be as useful as possible we introduced several profiles specialized for 

specific group of people, making it more useful for the user of the selected group. The 
different profiles come`s with specific hardware sensors that allow the assistant to guide the 
user. 

1. Regular profile – as it goes by its name this profile is oriented to regular user and 
only offers the core functions of the assistant for direct use. 
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2. Visually impaired – this profile is designed for people that have reduced sight. In 
this case the assistant tries to be as helpful as possible by using OCR libraries to 
read signs out loud for the user. It can be used to read text books as well. It also 
provides navigation from place to place by giving directions to the user. 

3. Hearing impaired – this profile is designed for people that have partially or 
totally lost their hearing. The agents listen`s all the time to the surroundings and 
tries to warn the user of incoming danger (for example approaching car) by 
vibrating and flashing warnings. It also to provides speech to text so the user can 
understand the surrounding dialogs or understand the lesson in class for example. 

4. Handicap profile – this is one of the most hardware depended profiles because it 
comes with the ability to allow the agent to partially or fully control the wheel 
chair of the user depending on how severe the paralyzes of the user is. When is 
with this profile the user can give command for the assistant to lead him to or 
show him the way to specific location and the agent is calculating and showing the 
directions taking in consideration the terrain and the locations handicap platforms 
and rams and their operation status. This is done using CCA[14]. 
4.3 Architecture 
LISSA is composed of several agents as it is shown in Fig.1.  
 

 
 

Fig. 1. Architecture of Learning Intelligent System for Student Assistance 
 

Personal Assistant (PA) is JADEX[15] agent that is running on the mobile device of 
the user and it is used to interact with the user, providing him information and guidance. It 
has access to a private sensor network that is on the device itself and the type of sensors 
depends on the profile of the assistant that is being used by the student. 

Generic Personal Agent (GPA) - JADE[16] agent which purpose is to create the 
instances of PA based on starting information received by the user in the installation phase.  
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Dispatcher Assistant (DA) – is JADE agent that is used to receive and dispatch 
messages through the system. First it is used to receive information from the outside 
sensory networks through an interface that sends all the information by MQTT[20] protocol 
based on that the dispatcher read the information and decides what information to which 
assistant to be send immediate and which to be stored for later use, for example an instance 
of PC may need the information about incoming bus right away so the information is 
needed right away there and will be send to that instances only and then the information 
will be kept for later use in case PA needs it. All messages send by DA are based on ACL 
allowing homogenous environment for all agents communication. The last task of DA is to 
receive messages from the rest of the agents from the systems and decided which message 
where to be sent. 

4.4. Life Cycle 
LISSA life cycle is separate in four phases as shown in the algorithm below. 

 

ALGORITHM 1: Life Cycle 

/* Registration */ 
B0 ← get_percept; 
while need_information(Q0, A0) do 
A∑← ask_question; 
end-while 
profile ← register(A∑, student_id); 
/* Initialization */ 
Desires ← create_PC(profile, B0); 
B ← B0; 
I ← I0; 
/* Deliberation */ 
while true do 
percept ← get_percept; 
B ← update(B, percept); 
D ← identify_goal(Λ, B, Desires); 
I ← compose_goal(B, D, I); 
/* Planning */  
π ← plan(B, I, Ac); 
while not (empty(π) or succeeded(I, B) or impossible(I, B)) do 

            α ← head(π); execute(α); π ← tail(π); 
percept ← get_percept; 
B ← update(B, percept); 
if reconsider(I, B) then 
Desires ← update(B, I, Desires); 
if needed then update(profile); 
break;  
end-if 
end-while 
end-while. 

 
The first phase is the registration. It`s starts with the input of the faculty number of 

the student then the info is send to the GPA that checks if the number exists and the person 
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is actually a student. Then list of questions are generated and send to the user that needs to 
be answered so the system can identify the needs of the person more correctly, based on the 
answer of this questions another list of questions may be generated and send back to the 
student. This goes on until the system has enough information to be able to generate student 
profile. 

Initialization is executed every time the user starts the program. This allows 
synchronizations between the information on the device that the user has used to log on and 
the server. In this phase the GPA sends a copy of the PA`s personal calendar (create_PC) 
that contains all the incoming events for the student. 

Deliberations phase starts as soon the initialization phase ends. The purpose of this 
phase is to constantly check the environment for changes. The received perceptions are 
separated in two groups – standard: current date, time and location of the user and special: 
they depend on the assistant profile that is begin used for example if  we are using the 
handicap profile we may receive request from the user for movement of the wheel chair as 
environment change in the special group. Based on the updated beliefs(B), desires and early 
warning constant Λ, we try to identify goal that is presented as a domain event. 

Planning phase – after the goal has been determinate we start prepare a plan for 
execution, through this phase we update the perceptions once more and based on the new 
update try to see if there is need for the agent to reconsider the current goal. Based on the 
result of the task there may arise need for update in the user profile for example if the user 
has failed an exam then to we must update the profile so it includes the failure and a date 
for exam retake. Once this phase is over the agent returns to the previous phase and repeats 
the process. 

 
4.5. Prototype 
At the moment we have created a prototype of the system that allows several of its 

core functionalities. The current prototype shown on Fig.2 gives reminders to the students 
for upcoming events and warns them when they need to study. This version allows voice 
commands and also support text to speech so every reminder is being voiced also and not 
only displayed. 

The prototype allows the student to see all the incoming events and event read or 
request additional information for every one of them – for example who is going to be the 
lecturer what is going to be discussed etc. For every single event there is list of literature 
that can be read for preparation, right now the list is static but in the near future we will 
implement logic for determination of best reading materials for the current user based on 
his level of knowledge. Another functionality that is available is the directions from place 
to place where the user can request for a path from his current location to the event place, 
on this request the agent generate path and shows it to the student. If the student is located 
inside the campus and needs to go to specific room then he is shown a diagram of the 
campus and an arrow guiding him to the desired room. 

For real results we plan to give the prototype to few students to use them in their 
studies in the next semester and based on the results we can improve the usefulness of the 
assistant. 
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Fig. 2. LISSA home screen 

 
5. CONCLUSIONS 
In summary, we have introduced what is LISSA and what part and purpose it has in 

VES. We have explained the basic life cycle and architecture it has and how the system 
should look once it is fully completed. At the end we explained the prototype and the 
functionality that it has at the time of writing this article. 

We intend to complete all of the task and functionalities and even expand them in the 
near future. 
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Abstract: The integrated installation for the cultivation of hydrobionts and plants is in the 
field of ecological cultivation of freshwater and saltwater fish, crustaceans, mollusks, 
aquatic plants, herbs, vegetables and other plants. 
The treatment of the wastewater from the aquafarm, with the efficient use of the nutrients in 
the water from the plant species, where integration and closure of the production eco cycle 
are achieved.  
The advantage of this biotechnology is the efficient wastewater treatment - treatment of the 
waters wasted by the hydrobionts and their purification from aquaponic raised crops. The 
installation is built/part of near recirculation systems for the cultivation of hydrobiotns - 
freshwater and saltwater, but can also be constructed as a floating type, located in different 
water basins, near the fish production cages. The installation provides safe and 
environmentally friendly aquaculture, which ensures the protection of aquatic ecosystems. 
 
Keywords: a model  of aquaponics system, hydrobionts, vegetables, productivity  

 
 

Introduction 
Aquaponic systems are recirculation system where the cultivation of hydrobionts (fish, 

crustaceans, etc) is integrated with the culture of different plants (vegetables, spices, and 
flowers) (Rakocy et al., 2006; Graber and Junge, 2009). The aquaponics is innovative 
technology for Bulgaria. Its introduction in our country from Trakia University, Stara 
Zagora started only recently (Sirakov et al., 2017).  

The productivity of aquaponics systems is highly dependent on their design. The 
meaning of design for the productivity of aquaponic systems was demonstrated from 
Vermeulen and Kamstra, 2012 and Goddek et al., 2016. One of the most important 
questions for the design in an aquaponics system is the water loop - single water process 
loop, dual water process loop or even three water process loop are used in aquaponics 
recirculation system (Kloas еt al., 2015;Goddek et al., 2016).  

Goddek et al., 2016 gave the following definition of the decoupled aquaponic system  
(DAPS) –  „Systems where fish, plants and, if applicable, remineralization are integrated as 
separate functional units comprising individual water cycles that can be controlled 
independently”. The advantages of DAPS were observed in different studies (Kloas et al., 
2015; Goddek et al.,2016). Instead of the water loop, other design tools are also important 
for the productivity of aquaponics recirculation system and still remained not very well 
investigated.  

The aim of current study was to design the industrial aquaponic recirculation system 
for cultivation of hydrobionts and vegetables by analyzing and removing the disadvantages 
of an existing prototype of aquaponics system improving this way its productivity. 
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Materials and Methods 
The analysis of an existed model of the aquaponic recirculation system 
The prototype of aquaponic recirculation system (Patent №WO2010/022800) was 

used. The weakness sides of an existed model of aquaponics were found and the 
possibilities to be overpassed were analyzed.      

The design of aquaponic  
The new model of aquaponics system was designed by improving existed model 

(Patent №WO2010/022800). The drawings of the newly constructed system were made by 
CorelDRAW®. The description of possible accomplishment of aquaponic’s model was added.  

 
Results and Discussion  
The analysis of an existed model of the aquaponic recirculation system 
The analysis of prototype of aquaponic recirculation system (Patent 

№WO2010/022800) showed the following weakness: 
 The water loop in the system is closed through out the process of evaporation. This 

makes the speed of water loop low and highly dependent on temperature and 
humidity in the greenhouse; 

 The artificial light and light regime were not planned in the aquaponic prototype 
system. The artificial light could increase the productivity of system and it makes 
possible year-round production. In the prototype the production of plants is based  
on natural light, which makes system dependent on daily meteorological condition 
and light cycle (day-night);  

 The management of water in the relation of microelements addition is missing in 
the considered installation. This could lead to a deficient condition in cultivated 
plants; 

 The system for control of pathogens is missing in the prototype. This increases the 
possibilities for appearance and distribution of diseases in hydrobionts as well as in 
cultivated plants;  

 The system for management of gases in prototype system is also missing.    
 

Technical performance of designed industrial aquaponics system 
The installation for the integrated cultivation of hydrobionts and plants is consisting of 

an aquaculture unit A and an aquaponic unit for plant growing B. Both units are connected 
through bi-directional pipeline system between which a purification unit is installed. In 
particular, the installation consists of tanks for the cultivation of hydrobionts, a purification 
unit, a sump, a mixing vessel and deep water aquaponic tanks connected each to another 
through a piping system equipped with at least two three-way valves. They are mounted in 
compartment A and compartment B. The connections between the fish tanks and 
purification unit through the pipeline system and from the deep water aquaponic tanks to 
purification unit via a waste piping system are accomplished with at least two three-way 
valves which are open in both directions. 

In the direction of the hydrobionts tanks to the aquaponic tanks, the connection is built 
through the purification unit, via a pump, through a three-way valve, through a sump, 
through a mixing vessel that all connected with the pipeline system. The mixing vessel is 
equipped with a pump and a mixer. The mixing vessel is connected to the pipeline system 
with at least two deepwater aquaponic tanks arranged parallel to each other. In the outlet, 
along with the flow of fluid in the aquaponic tanks, are provided with an overflow tube 
located 25 cm from the bottom of the tanks. 
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In the opposite direction, the aquaponic tanks are connected to the purification unit via 
an outflow piping system and via valves, a direct pipeline connection is provided to a sump 
or indirect to the purification unit, and in both cases, the system is closing. 
 After a three-way valve via a crane, a direct pipeline connection is made to a drum filter, 
through a pump, which provides the treatment of the purified water. 

The purification unit is composed of a consistently connected drum filter connected by 
a pipeline system with a biological filter coupled to a trickling filter connected to an 
aerator, followed by a UV filter at the end of the purification unit. The purification unit is 
located this way to provide two-way water treatment – in the direction of hydrobionts 
growing to aquaponic tanks and in the opposite direction. 

Above the hydrobiont’s tanks and the deep water tanks, LED lighting bodies are 
situated to create additional light, depending on the needs of the crops. 

A trickling filter at its top side is provided with a fan that is connected to an air duct 
system ending with a CO2 separator over the system of parallel deep water aquaponic tanks. 

The advantage of the installation consists in the effective treatment of wastewater, in 
two directions - purification of waters contaminated by hydrobiont’s production while 
preserving and enriching with substances favorable for the aquaponic cultivation of crops 
and water purification of aquaponic crops , while assuring the clear water for the cultivation 
of hydrobionts. The installation allows with the control of the three-way valves both water 
loops (in compartment A and B) to operate independently, making it possible repeated 
filtration of water, as well as several cycles of water through the deep water aquaponic 
tanks, maximum utilization of the macro and micro elements in it, taken up by plants, 
which reduces its quantity to permissible levels for the raised hydrobonts. The productivity 
of plant is increased with appropriate lighting modes. Favorable conditions are provided for 
the removal of pathogenic microorganisms which can adversely affect both the fish and 
plant growth and the hygienic conditions in the aquaponic system. There is also the 
exchange of gases from the cultivation of both crops and CO2 respectively from the 
hydrobionts to the plants, and the water to the hydrobionts is enriched with oxygen by 
additional intensive aeration. 

 
Example for the accomplishment of aquaponic’s model 
One possible accomplishment of the installation is performed by two compartments 

housed in two separate premises A and B (Figure 1). The aquaculture unit A is housed in a 
premise A where hydrobionts tanks are mounted and connected in a system to each other. 
The tanks are made of fiberglass or HDPE material with a diameter of 6 m and a depth of 
1.5 m. At the end of the hydrobionts tank’s system 1, a connected pipeline finished with the 
pump 18. The duct is connected to the beginning of the purification unit 2 in which at least 
one drum filter 11 is connected in series by the piping system 6 with a biological filter 12 
connected to a trickling filter 13 which is connected to an aerator 14 and then to the end of 
purifying unit 2, a UV filter 15 is provided. The drum filter 11 is equipped with two depth 
level probes – the first one turn on the washout of drum filter and a low-level meter probe, 
which in the low-level signal includes the pump 18 for proceeding water into the filter. The 
biological filter 12 is a closed tank in which the bio-rings are immersed in the water which 
is actively aerated by an aeration system. The biological filter 12 is connected to a second 
biological filter - a trickling filter 13 over which is located a fan 21 connected to an air duct 
system 24 which ends with a separator 17 which is located above the system parallel to the 
aquaponic tanks 5. After trickling filter 13, connected with aerator 14, followed by a UV 
filter 15 with which terminates the purification unit 2. Each of the elements of the 
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purification unit 2 can operate independently of each other, the order and volume of the 
elements of the purification unit 2 being controlled by an operator.The outlet of the 
purification unit 2 is connected to the first position of a three-way valve 8, whose position 
is dependent on the passage of the treated and purified stream. The stream could pass up  to 
the fish tank 1 (the second valve position) or to the collecting vessel 3 (the third position of 
the valve) , and from there to mixing vessel 4 and further elements of the system. By 
controlling a water tap16 and a direct pipe connection after a three-way valve 8 to a drum 
filter 11, the fluid could be purified by processed several times by rotating in the small 
closed circuit. 

Piping system 6, after purification unit 2, via a three-way valve 8 reaches a sump 3 
which is mounted at a level higher than that of a mixing vessel 4 with which it is connected 
to a pipe system. Mixing vessel 4 is equipped with a pump 19 and a mixer 20. Mixing 
vessel 4 is connected by a piping system 6 with at least two parallel deep water aquaponic 
tanks. In the flow-out stream of the fluid at the end of aquaponic 5 are provided with an 
overflow tube 22 located 25 cm from the bottom of the tanks, and through the outlet pipe 
system 23 through the valves 10 and 9 a pipeline connection is provided directly to the 
sump 3 or indirectly to the purification unit 2, and in both cases the system closes. 

Above the tanks for raising of hydrobionts  1 and the aquaponic tanks 5, the LEDs 7 
are assured to provide additional light according to the needs of the crops; A drip filter 13 
at its upper part is provided with a fan 21, which is connected to an air duct system 24 
which ends with a CO2 separator 17 over the system of deep water aquaponic tanks 5. 

The installation works in the following way: the water in one direction, purified from 
the purification unit 2, through a three-way valve 8, a sump 3, a mixing vessel 4 where it is 
enriched with micro- and macro elements if necessary by the operation of a pump 19 and a 
mixer 20 entre in the deep water aquaponic tanks 5, where it nourishes plants cultivated 
hydroponically. Once this water has been left from the aquaponic tanks 5 through the 
overflow 22 to the outlet conduit 23 where water’s flow is controlled by the valves 10 and 
9. It enters the purification unit 2 for cleaning and then through the second position of the 
three-way valve 8 with a closed valve 16 enters the tanks for the cultivation of hydrobionts. 
The enriched water entering to the aquaponic tanks 5 and  could circulate several cycles 
through them by the help of the three-way valves 10 and 9 for maximum absorption of 
nutrients from the plants. 

The operation of the purification unit 2 (Figure 2) starts with a drum filter 11. 
Depending on the type of the filter, it can be used for cleaning by hydraulic, pneumatic or 
mechanical vibration. The sieve cleaning is performed continuously, periodically or upon 
request. The size of the filters recommended for the needs of aquaculture is in the range 
from 60 to 100 and from 80 to 110 μm. The water cleaned from mechanical particles water 
then enters to the first biological filter 12, where the purified water is aerated by the 
aeration system. Afterward, the purified water enters in a trickling drip filter 13 in which 
CO2 is exhausted by aeration, which is removed from the fan 21 through the air duct 24 to a 
separator of CO2 17 located above the system of parallel aquaponic tanks. When the 
purified water moves in the opposite direction from the aquaponic tanks 5 to the tanks for 
the cultivation of hydrobionts 1, then the water is enriched with oxygen in the aerator 14. 

The LEDs 7 according to the modes preset by the operator, create an optimal and 
continuous light mode according to the need of the additional light of the crops to be 
cultivated. 
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The water, passing through the UV filter 15, decreases the number of pathogenic 
microorganisms present in the system and reduces the potential for the occurrence and 
spread of diseases in both - the hydrobionts and the plants. 

Each circle received from the tanks for the cultivation of hydrobionts 1 and the 
purification unit 2 or the aquaponic tanks 5 and the purification unit 2 via the three-way 
valve system 8, 9 and 10 can function independently in an unlimited number of cycles. 

 

 
Fig.1. General view of a designed model of industrial aquaponics recirculation system:1) 

 

 

Fig. 2. The view from compartment A (for the cultivation of hydrobionts) 
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Conclusion 
 

The present model of industrial aquaponics system gives opportunity productivity to 
be increased in the system by the following way: 

 effective treatment of wastewater; 
 assure favorable lighting modes; 
 removal of pathogenic microorganisms;  
 exchange of gases from the cultivation of both crops and CO2 respectively from 

the hydrobionts to the plants, and the water to the hydrobionts is enriched with 
oxygen by additional intensive aeration. 
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Abstract: Day after day, managers and entrepreneurs propose new products, services, 
equipment or ideas designed to improve customer satisfaction, all of these proposals can be 
the result of inspiration or, simply, have been observed in the competition and, in this case, 
they are directly applied. Most likely, most of these projects end in failure or, simply, they 
do not reach the expected results. But, worst of all, after that difficult experience, you will 
have learned very little about the reasons why you were motivated. This is what usually 
happens in the professional context, however, in the pedagogical context of business 
studies, this phenomenon is even more critical due to the lack of experience of the students 
and, sometimes, of the teachers. Nobody doubts that nowadays that the environment in 
which the students of Business Administration and similar courses are, more unpredictable 
than in the past. The so-called fourth industrial revolution, the unstoppable globalization 
and artificial intelligence, makes future approaches different from those of a few years ago. 
In the studies of Business Administration there are academic subjects that contain the 
concepts of 'innovation' and / or 'creation' of new products and our work and that is why 
the paper will analyze appropriate methodologies for its study and teaching. The study 
methodology can not stop considering the new reality, so the subject „Management and 
product management“, which among other aspects is the concept of „innovation“ must 
include the analysis of an environment in continuous transformation. 
 
Keywords: Constructivist learning, Sustainable Development, Adaptive teaching, Teacher 
Support Systems. 
 
 

Goals 
Explain the conventional theoretical concepts of management and product 

management in a descriptive way based on the premise that all students know the 
fundamental business concepts of organization, finance and marketing. As technology 
affects everything, the most modern digital tools must be available in the classroom, 
because their absence can frustrate the result, the learning process and all the elements that 
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will intervene in the course of the project (Torre, S. 2000). As De Vicente (2002) affirms, 
the goals at the end of the program are not hermetic, they are not closed, the main 
contribution of this experiment is to discover the possibility of improving or creating a new 
product or service by comparing this process to other processes that have had a more 
conventional development. 

The aim of our paper is to include the concept of 'blue economy' in the academic-
teaching methodology of the subject of product innovation in Business Administration 
studies. This philosophy has its origins in the experiences of Gunter Pauli that advocates a 
sustainable but less expensive type of ecology, which consists of imitating nature in the 
management of waste. This vision defines it as 'blue economy', a concept that opposes the 
traditional „green economy“ because it considers that the latter is not achieving the 
promised sustainability. (Gunter P. 2010) 

 
Preliminary 
The work methodology for our subject requires students to analyze, in depth, all those 

elements of the environment that, due to their conditions, will affect the understanding of 
innovation. 

All pedagogical proposals need: purposes, agents, and resources that are framed in 
methods of discovery 'active-reactive' and 'active-reproductive'.  

The practical application of projects requires motivation of the students, which is not 
always easy to achieve. 

There are no generalized recipes to solve the demotivation problems. The key, 
according to Morin (2001), is in the teaching staff who must have skill in their strategies to 
deal with student neglect. The faculty must be more than just a transmitter and evaluator of 
knowledge. It is the archaic image of the teacher who reads the textbook while students 
listen or write, which is limited to dictating while students copy, of which the only strategy 
is exposure. The teacher has to organize the teaching tasks using different strategies and 
didactic resources, and adapted the objectives and needs of each subject (Ferreres, V. 
1997). Since innovation is not only a capacity but also an ability and attitude towards 
people and facts, the creative teacher has characteristics in the three dimensions of 
education: being, knowing and doing. 

a) The innovative teacher has a flexible disposition towards people, decisions and 
events; not only accept the changes, but is especially open to them. The modern teacher 
must be receptive to new ideas and suggestions from others; assess the differential fact; In 
short, adapt easily to the new without offering excessive resistance. 

b) Regarding his/her ability or knowledge, he/she does not keep the general idea but 
incorporates the perception rich in nuances of what surrounds him/her, and relates easily 
one fact to another and some ideas to others. In this same line, it is important to highlight its 
facility to integrate and evoke experiences. 

c) Among the useful skills we emphasize: getting the students to become aware of the 
problems, promote learning by discovery, create a climate of security and easy 
communication between people, self-discipline stimulate your critical judgment, promote 
rigor when exposing ideas, stimulate debates, and apply creative techniques. These attitudes 
are key to generate self-learning and competence climates, but also collaboration.  

Based on the principles mentioned above, we try to coordinate goals (what, what for), 
agents (who) and resources (how), that allow us to better understand the impact of the 
strategy from different angles. We graphically represent the components in exhibit 1 in the 
following scheme: 
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Exhibit 1. Graphic representation of the process design with the intersection of Aims,  
Agents and Mean 

 

 
 

Source: Adaptation of De la Torre, S & Violant, V. (2013:10) Universitat de Barcelona.  
Avaiable in Pdf: 

http://www.ub.edu/sentipensar/pdf/saturnino/estrategias_creativas_universitaria.pdf 

 
•  With regard to the purposes, we highlight three major areas referred to as the 

subject perceives the change (satisfaction), the evidence of the change itself and the impact 
or repercussion that this change may have on the subject or others in short or long term. If 
all creative realization bears the traits of value and communication implicit, we believe that 
they should be in the aims of a creative investigation. 

•  We call agents the components that perform the what, who and how of the training 
process. 

•  The resources for collecting information can be varied. In our case we choose: 
presentations in the class (they can be replaced by a summary video) and / or workshops 
(role play of the different players in different projects). These activities will be based on 
learning reports / reports, although other texts prepared by third parties could also be 
supported. 
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Introduction: 
In this S-XXI century, which will soon reach its second decade, the world that young 

people will face today will be very different from the one we live in now. For Aragaray 
(2017)1, we will have to get used to big changes, robots will do tasks that humans now 
perform. The students will work for projects and understand why they study. Artificial 
intelligence will be at the service of personalized itineraries. In short, before creating a 
business project, we must know the major incidents of globalization that we can not ignore. 
In this sense we follow Solon, P. (2016), Boff, L (2008), Wigley, Tom M.L. (2005), Malhi, 
Yadvinder, et al. (2008) that suggest to observe three main points: 1) Unsustainability / 
uninhabitability, 2) Success will necessarily involve technological advances, but with the 
participation / involvement of people and 3) The ethics of consequence. 

 
1) Unsustainability / uninhabitability. It is a binomial that is difficult to dissociate. 
Unsustainability. The economic model is unsustainable because it generates 

economic, social and environmental crisis. Since the Rio + 20 Conference (1992), there has 
been no significant progress at the global level, pressures have decimated the possibilities. 
Three planets are needed to reproduce the level of rich countries worldwide. If the „green 
economy“ means putting a price on nature, the hegemonic economic strategy has subjected 
the market, the most sacred, to the very life of the planet. As Pablo Solon said: „Not only 
man has rights, nature also has rights“. By 2030, cities could be uninhabitable due to the 
inability to breathe in them as a result of pollution, warns the United Nations. A project 
presented at the UN World Environment Days, held between June 1 and June 5, 1987 in 
San Francisco, California, proposes to take action on the matter as soon as possible, turning 
the cities into places with more green areas that can guarantee the air quality. In addition, 
representatives of all the cities of the planet have signed an important agreement that could 
change the way of conceiving the urban centers, increasingly crowded and contaminated. 

Uninhabitability. Man is a predominantly urban being: more than half of the world 
population lives in cities with more than 300,000 inhabitants. Its growth has accelerated 
since the end of the last millennium and it is expected that in 2050 this percentage will 
reach 70% of the world population. McKinsey2, in his study of the urban world, concludes 
that not only the population accumulates in the cities, but so does the wealth. The study 
indicates that now, in the world's 600 most dynamic cities, 23% of the world's population 
lives and 55% of GDP is generated there, a percentage that will reach 58% by 2025. The 
independence offered by the new information technology, could have led to the relocation 
of jobs in large cities, but the opposite has happened, „technological“ jobs are concentrated 
in cities, or in specific urban areas, which achieve a high quality of life. These jobs 
specialize and gain attractiveness to boost the new economic sectors that create high added 
value jobs. This phenomenon was defined by Paul Krugman, Nobel Prize winner in 
Economics, as the Economy of Agglomeration: the added value of employment grows the 
greater the size of the city. „For example, the financial sector is in London and a few other 
cities. And the same happens in other sectors that lead global economic growth such as 
biotechnology, genetics, software, or artificial intelligence”. In the cities, the new rich 
coexist with millions of poor people in marginal neighborhoods. 

                                                            
1 Aragaray, X. (2017) Available in Pdf. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20171023/432309989684/portada-la-vanguardia-martes-24-
octubre-2017.html 
2 Urban World Map (UNFPA) Consulting McKinsey 2017 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

249 

2) Success will necessarily bring technological advances, but with the 
participation / involvement of people. Automation advances are unstoppable, but above 
all artificial intelligence and machines also --a car without a driver was science fiction a 
few years ago--. The digital revolution has meant that the cost of everything that can be 
translated into bits is close to zero. In the labor market, salaries rise very slowly or fall, and 
the possibility of a stable job is ephemeral. Business Insider (2017-18)3 point out that 47% 
of American jobs can be automated in 30 years - the dystopia of a society that is 
progressing broken by inequality, by lack of employment, and by a polarization of income 
that leads to a world of lords and subjects. To all this, we must add progressive 
demographic changes. Since the second half of the nineteenth century the average life 
expectancy increases three months for each year that passes. Living a long time requires us 
to manage our lives in a radically different way from what has been done. At present, 
studies on youth employability highlight a fundamental aptitude in the workplace: the 
ability to learn to learn (learnability), the ability to continue forming, experimenting, 
updating skills, and competences. In the current scenario, address new areas as fundamental 
as, the digital world and technology. The concept of training has changed, it forces, at any 
age, to recover curiosity and the desire to interrelate. Today, more than ever, participation 
and integration are needed both by those who consume and those who manage the new 
products and services. ‘Internet of things’ is called to be the intergenerational vehicle that 
will generate many business possibilities. Brookings Analysis of Mooddy's Analytics Data 
(2018)4. 

 
3) The ethics of consequence. The comments in the two previous points, has 

repercussions in a convulsive environment, subject to continued crises, not only economic, 
but political, religious, ideological, cultural, etc., all of them simultaneously. It is probably 
the result of the process of global customization in which many consequences have not 
been foreseen. Migratory movements, loss of local identity against brands, stores and 
standardized lifestyles. No matter the place of origin: Europe, America, Asia or Australia 
mainly. In this context, on the moral plane, consequentialism emerges. Defined as a mental 
posture, it is a position that is based on the consequences of actions to judge whether those 
actions are good or bad; all according to the following rules: A behavior is good, if the 
effects or consequences are good. A behavior is bad, if the effects or consequences are bad. 
However, a new phenomenon comes to distort information, it is the fake news (also called 
post-truth) that generates distrust, especially in economic and political environments. We 
do not know their immediate repercussions, but it negatively affects the stability that 
generators of ideas and innovation need. Again, interference is the result of the 
„unforeseen“ consequences of globalization. 

 
Methodology: 
In short, it can be said that a conventional manual for the management of new products 

or their innovation, will necessarily include certain tools: technology, its usefulness 
(interfunctionality), marketing, and product development (or engineering). We can build 
table 1 with its Tools, Purpose, and Approach inspired by Kotler 2003, 2006.  

 
 

 

                                                            
3 http://www.businessinsider.com/list-of-stores-closing-2017-8 
4 https://www.brookings.edu/research/metro-monitor-2018/  
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Table 1. Tools, Purpose & Approach 
 

 
 

Source: Tools, Purpose and Approach. Own elaboration, from Kotler (2003, 2006) 
 

All these tools, especially the utility / interoperability and marketing, are developed in 
companies in a conventional manner and in the classroom are explained descriptively from 
the contributions of (Kotler, 2003), following the eight steps from the generation of ideas to 
Your marketing: 

 
Exhibit 2. Development and / or innovation of new products /project. 

 

 
Or a similar process for choosing a project (Kotler, 2006): 
 

 
Source: Own elaboration, from Kotler (2003,2006) 
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The scheme initially suggested by Hughes (1978), and then continuously improved by 
many other authors (Barba, 1993), would be more complex to illustrate because it would 
fragment the linearity of the old proposals with functional constellations that would 
complicate its operation and depart from the matter that concerns us. 

In our proposal, inspired by De la Torre, S & Violant, V. (2013: 10) shown in Exhibit 1, 
Resources and Purposes are combined. As resources, it is interesting to provide two guiding 
documents with contents related to the traditional theory and future macro trends. The 
material will help explain the process while discussing the three main points of 
Unsustainability / Inhabitability, Success and Ethics. The teacher of the class is the 
facilitated and his objective is that the students think and develop the process in an 
integrated way. It is very convenient that the professor uses current articles of economic or 
daily press to reflect on the mentioned main points. Surely you will find elements related to 
any of them, or perhaps to all. The guides will facilitate the tasks during the first weeks of 
the course and will provide the student with the basic knowledge to approach the project. 
The teacher will complete this initial training with examples of companies of different 
sectors and sizes and will make available to the students a virtual platform with the 
program of the subject, details and examples, ordered sequentially by subject. This is the 
first phase of 'active-reproductive' discovery.  

From the first moment, small groups (no more than 5 students) will be formed with the 
supervision of the teacher. They will be given instructions that will indicate the roles, 
sequences and duration of the project. As the project progresses, the members of the group 
must resolve possible conflicts with competences, if appropriate, by exchanging their roles. 
This adjustment task will be carried out without teacher supervision. In this phase we hope 
to increase students involvement, curiosity and therefore the motivation of the student. It is 
intended that the student think before acting. Here the first dilemmas can appear, surely 
there will be impulsive behaviors (typical of their little experience) and one also has to 
contemplate their excessively reflexive behaviors. The instructor must maintain the balance 
between the two behaviors.  

The second guiding document incorporates the future, through the analysis of 
megatrends. The studies on trends elaborated by the big consulting firms are very useful. 

One of the most used sources of information is that of the Euromonitor company, 
which is constantly updated, and which annually carries out an in-depth analysis of 
„megatrends“. The objective is for students to discover the advantage of considering trends 
and to know the most important ones that appear in the environment. The tensions directly 
or indirectly influence any change or innovation that may arise from the companies. The 
analyzes of the consultants give an idea of the volatility and advance of the technologies in 
the companies and the repercussions for the consumer, in fact, most of the megatrends 
exist, thanks to the advance of the technology. Other options such as Constellation 
Research Inc.; by Ray Wang (2005) of Harvard Business Publishing, use more complex 
trend analysis, probably more suitable for advanced students. 

The main objective is that before proposing an innovation, an exhaustive study of the 
whole environment, in its macro and microeconomic dimension, should be carried out, 
even if it is a very local product. Sooner or later it will be affected by the megatrends, in 
positive, when it innovates in tune with them, or in negative if it goes against. Students 
must be encouraged to be critical, to think and rethink before starting a new project. The 
key is to create what is called 'meaningful unit’; this unit will follow some steps of the  
Kotler linear scheme (2003,2006) that is indicated in Exhibit 2. The novelty consists in the 
degree of involvement of the students and the amount of data that they must manage to 
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defend decisions with solid arguments. The greater or lesser cohesion of the group can have 
effects in meeting deadlines. You can even 'break' the sequentially and work vertically in 
two or three 'significant units' in order to gain time and favor for skills of the team 
members. The important thing is that what is presented is contrasted and matured; „If you 
do not fail, you have not really tried“, is one of the slogans most used by professionals who 
are dedicated to innovation. It is not as important to decide a „final innovation“ as to see the 
magnitude of the real difficulties of the process, because of that global volatility. We have 
to go much further than the new product itself if we do not want it to be ephemeral, and 
therefore not very useful. 

Now the project phase is now open and the teacher can start with the 'active-
productive' discovery method. The following exhibit 2 shows some possible reactions, 
which can occur simultaneously: 

 

 
 

Exhibit 2. Development and / or innovation of new products /project by means of disruptive methods. 
(Own elaboration) 

 
It is advisable not to emphasize exclusively the success cases since the student may 

think that it is normal. In this phase of the process it helps to incorporate entrepreneurs 
related to the subject into the classroom, regardless of the size of their companies or their 
sector, the important thing is that they explain their success stories but also the lessons 
learned from the failures. The group tutorials with the teacher will help eliminate fancy 
innovation options and focus on more possibilistic proposals. It is very important to value 
all the influencers of the global environment; again the tutoring will help to settle the 
proposals well. It will be necessary to estimate the 'usefulness' of the innovation because 
sometimes very good ideas have emerged in the classroom, which could have been put into 
practice if it were not for problems of, licensing, permits, patents or the like. Experience 
shows that the creation of new products in the classroom is a theoretical exercise, difficult, 
but not impossible. Following Schank (1995), if some motivation and curiosity are 
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achieved, the learning system is very appropriate. It is true that some students may be 
inhibited, but others struggle to demonstrate their abilities and discover the abilities and of 
others. Another resource that has been used is the workshop or roleplay. In a group of five 
or six students, and under the supervision of the teacher, roles are assigned. The players can 
be: the marketing manager, the presidency manager, the finance manager, the production 
manager, the head of R & D design, etc. The teacher will give some documents with 
indications known by all specific for those different players, which would not be known by 
the other students. It will be staged, and then discussed with the rest of the class. There are 
role-playing games inspired by the real world of: Product Manager, Production, and Human 
Resource managers. To apply them in the classroom, they must be simple and short in time 
(maximum one hour), during the course, you can do a two o three-role-plays. Finally, we 
have to make a memory of the project where the most important thing is to explain the 
processes and obstacles. The project can focus on any of the eight steps, the chaining of two 
of them or the triangulation of three. The important thing is to work on it conscientiously 
instead of obsessing about marketing an innovation from the classroom. This report will be 
public for all students of the course. The last section of this phase is the public presentation 
of each project. The public presentation of 20 minutes can be replaced by the viewing of a 
video, prepared by the group in which the entire process is exposed and does not last more 
than five minutes. In Exhibit 3, the entire process can be seen graphically in a single 
scheme: 

 
Exhibit 3. Summary structure of the innovation method of new products / projects 

 

 
Source: (Own adaptation from De la Torre, S & Violant, V. (2013: 10) 
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Practical implications: Findings: 
There is no agreement in the concept of Innovation itself; it is considered a 

'commodity' (Girado, 2004). Freeman (1974) describes innovation as „a process that 
includes the activities of technique: design, and manufacture, administration, and marketing 
involved in the commercialization of a new product, or the first use of a new production 
process or equipment“. This definition of Freeman (1974) that shows a complete interaction 
between members of the company, we have applied to the groups of students. Lither, 
Freeman (1982a) revises the concept, „The innovation has happened to be defined like a 
purely technological concept in the product and the productive process, to a more integral 
concept of innovation of management or social innovation“. This process tries to involve 
technology in society, inserting factors that go beyond purely technological ones.  

Examples of this contribution can be found in the same organizational changes and 
managerial attitudes, opportunities for competitive strategies, and interactive learning with 
the social and institutional environment (Freeman 1982b). 

Our teaching experience shows a gradual introduction of new methodological models, 
reinventing education and this trend is coming to the University. In a recent contribution of 
Aragaray (2017) it is clear that today's students will gradually accept the advances of the 
fourth industrial revolution that are reflected in our model and artificial intelligence will be 
at the service of personalized itineraries. 

 
Conclusions & Limitations 
We have grouped the conclusions in several aspects: 
Contents 
•  The contents must be presented in a way that is meaningful and functional for the 

students. The important thing is the approach to reality, regardless of whether the new 
product has reached its final phase. The text presented should be the 'meaningful unit'. The 
document may include clarifications or relationships on the concepts worked on in the two 
guiding documents. 

•  The role of the teacher is a facilitator, offers the necessary help for the students to 
build their own learning. This vision of learning moves away from the traditional 
conception of learning as a continuum of acquisition of adequate responses, thanks to a 
mechanical process of positive or negative reinforcements. This task approaches the 'natural 
model' (Schank, 1995) that tends to favor active and meaningful learning, and where the 
main protagonist is the student, not the final result. This model is based on the principle that 
„once a question has been raised about an issue that interests us, we will be prepared to 
learn the answer”. 

•  The texts where the theoretical concepts are expressed should be able to generate 
questions to the student, starting from the previous knowledge or preconceptions that the 
latter may have on the subject in question. The Internet is a prolific source of information 
but requires some filtering. The contributions of external professionals and the information 
of the economic and general press are important to help the reflection, generating questions 
about the topic that is being developed. 

 
Learning: 
When thinking about the recipients, our idea of learning incorporates two agents: the 

student and the teacher, both play different roles in the teaching process but at the same 
time essential for this learning process, can be achieved with guarantees. The students 
themselves will be an active agent in their own learning. Materials will be provided at the 
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beginning of the course and all necessary information will be added to facilitate the 
students' progress. 

The proposals announced have been tested with very favorable results, and experience 
indicates that both types of adaptation can be developed simultaneously: static and 
dynamic. The static adaptation will be the predefined rules that will be based, on the one 13 
hand, on the teaching experience and the subject that is being taught, and on the other hand, 
on the accumulated experience on the new product (or innovation). 

The main limitation is to work with large groups of students. Also the incorporation of 
foreign students can positively and negatively influence the development of the groups. 

The teacher's experience as a dynamic driver is fundamental; his lack would limit the 
correct application of the model. 
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CURRENT ASPECTS OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT  

OF ELECTRICAL EQUIPMENT 
 

Kamen Seymenliyski, Silviya Letskovska, Radoslav Simionov 
Burgas Free University 

 
 
Abstract: Ensuring a safe and environmentally friendly living environment requires the use 
of modern technological and engineering solutions to design and build high-risk facilities. 
Dangers to human health include the different electromagnetic fields emanating from 
power and communication devices. The aim of the project is to find a solution for the 
construction of a built-in transformer substation with minimal impact on human and the 
environment in terms of wave emissions. 
 
Key words: EMF, electromagnetic radiation, transformer substation. 

 

 
Въведение 
Осигуряването на безопасна и екологично чиста жизнена среда изискват използ-

ването на съвременни инженерни решения при проектиране и изграждане на съоръ-
жения с повишена опасност.  

Законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд 
налага все по-строги критерии по отношение на факторите, влияещи върху здраво-
словното състояние на човека. 

Особена опасност за човешкото здраве представляват различните електромаг-
нитни полета, които се излъчват от масово използваните енергийни и комуника-
ционни устройства.  

До скоро на влиянието на тези полета не беше отделено необходимото внима-
ние, липсваха сериозни изследвания за оценката на това влияние върху човешкия 
организъм.  

Изследването на влиянието на електромагнитните полета върху здравето на 
човека започва още през 60-те години на двадесети век основно за хора, работещи в 
контакт с генератори на електромагнитно излъчване.  

Характерни промени в здравословното състояние са констатирани при работе-
щи, намиращи се постоянно под въздействие на електромагнитно излъчване с доста-
тъчно висока интензивност.  
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Това са оператори на силови подстанции, обслужващ персонал на турбини, теле- 
и радиостанции, космически апарати, работници в железопътен и градски електро-
транспорт.  

При живеещите в зоната на действие на ЕМП хора се наблюдава повишена 
раздразнителност, а при въздействие от една до три години – влошаване на паметта, 
съня и усещане за повишена умора  

Променя се не само централната нервна система, което може да доведе до се-
риозни психични заболявания, но отслабва и имунитетът, създават се благоприятни 
условия за развитие на хормонални и онкологични заболявания.  

Установено е, че действието на ЕМП увеличава броя на самоубийствата.  
Натрупани са достатъчно много данни, доказващи отрицателното влияние на 

електромагнитните полета върху имунната система (стимулират се автоимунни 
реакции в организма на бременните жени). Налице е и влияние върху ендокринната 
система, регистрирано е завишено количество на адреналин в кръвта, активизиране 
на процесите на кръвосъсирване.  

Установено е и влияние и върху сексуалната функция, нарушения във функцио-
нирането на сърдечно-съдовата система - лабилност на пулса и кръвното налягане, 
тенденция към хипотония (ниско кръвно налягане), болки в областта  на сърцето, 
фазови промени в състава на периферната кръв със следващо развитие на умерена 
левкопения (намален брой левкоцити в кръвта), еритроцитопения (намаляване на 
броя на еритроцитите) [3÷6].  

Изследванията показват също, че степента на получените увреждания зависи 
съществено от продължителността на облъчването и характеристиките на използва-
ния сигнал.  

Доказано е експериментално, че електромагнитните полета с ниска честота 
(20÷300 Hz) и тези с радиочестота (с ширина на радиочестотната лента от 148,5 kHz 
за дълги вълни до 86 GHz) влияят съществено на гените и протеините.  

Получените резултати от две лаборатории на Reflex по-късно са потвърдени от 
още две лаборатории. 

През 2004 г. ЕС разработи директива (DIRECTIVE 2004/40/EC of the European 
Parliament and of the Council of 29 april 2004), която акцентува върху необходимостта 
от сериозен анализ на въздействието на електромагнитните полета и търсенето на 
възможности за намаляването му.  

Международната агенция по изследване на онкологичните заболявания (IARC) 
включи свръх нискочестотните магнитни полета в списъка за възможните канцеро-
генни фактори за хората.  

Все още обаче биологичните механизми на риска от тяхното влияние не са на-
пълно изяснени. 

 
I. Влияние на трансформаторните електротехнически съоръжения върху 

околната среда 
Трансформаторните подстанции, намиращи се в близост до жилищни сгради без 

съмнение са сериозни източници на електромагнитни полета.  
Установено е, че наличие на електромагнитно поле с честота 50 Hz (Фиг. 1), 

което съответства на стандартното битово електрозахранване, оказва сериозно 
влияние на фибробластите (дермалния слой на кожата) и меланоцитите (клетки за 
производство и съхранение на меланин) на човека, докато лимфоцитите остават не-
повлияни.  
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Във фиброобластите e открита директна връзка между интензитета и продължи-
телността на облъчването и броя на уврежданията на ДНК, както и отделяне на 
микронуклеуси. И двете наблюдавани явления са признак за генотоксичност. 

 

Фиг. 1. Влияния на електромагнитното поле върху човешкия организъм 
 

Трансформаторите са устройства, в които охлаждането се осъществява с по-
мощта на масла [1, 2].  

При трансформаторите, предназначени за високо напрежение, на трансформа-
торното масло се прави задължителен анализ на определен период от време. При този 
тип устройства парите от трансформаторните масла преминават през филтри. Със-
тоянието им се контролира от газово реле. 

При трансформаторите, предназначени за средно напрежение, на изхода на раз-
ширителния съд липсва филтър и парите от трансформаторното масло се отвеждат 
директно в атмосферата. 

При този тип устройства липсва контрол на маслото, както и газова защита. При 
възникване на кратки аварии, като претоварване и прегряване, от маслото се отделят 
в пъти повече газове, в сравнение с тези, отделени при нормален режим на работа. 

 
II. Експериментални изследвания за оценка на въздействието на трансфор-

маторните електротехнически съоръжения върху околната среда. 
За оценка на степента на въздействие на трансформаторните подстанции бяха 

проведени измервания на плътността на потока на магнитното поле (B), интензитета 
на електрическо поле (E), както и на отделените газове от трансформаторното масло 
при нормална работа.  

Изследван бе трансформатор, предназначен за средно напрежение с характерис-
тики: 20/0.4 kV; 10/0.4 kV; 6/0.4 kV; с маслено охлаждане. 

 

2.1. Измерване на плътността на потока на магнитното поле и интензитета 
на електрическото поле в зоната на трансформатора. 

За установяване на степента на полученото излъчване от трансформатора е необ-
ходимо да се направи подробна снимка на магнитното поле в непосредствена близост 
до него.  

Освен измерване на радиационния фон в определени точки на различно разстоя-
ние от трансформатора, необходимо е да се проведат и измервания в различни време-
ви интервали, подбрани в зависимост от натоварването на електротехническото 
съоръжение. Идеята е да се получи една по- коректна оценка за плътността на потока 
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на магнитното поле, както и за интензитета на електрическото поле в близост до 
трансформатора. 

Измерването се проведе с помощта на уред Benetech GM3120 LCD Digital 
Electromagnetic Radiation Detector EMF Meter Dosimeter (Фиг. 2). 

Диапазонът на отчитане на двете измервани величини е съответно B=0.01÷19.99 
(µT) и E=1÷1999 (V/m). 

Извършени бяха измервания на плътността на магнитния поток на разстояния 
10÷120 cm от трансформатора.  

Получените данни са показани на Фиг. 3.  
Както се вижда от фигурата, безопасна плътност на магнитния поток се регист-

рира на разстояние 90 сm от трансформатора. 
 

 

Фиг. 2. Показания на уреда Benetech GM3120 
на разстояние 10 cm от трансформатора 

 

 
Фиг. 3. Изменение на плътност на потока на магнитното поле  

в зависимост от разстоянието от трансформатора. 
Безопасната плътност на магнитния поток е 0.2 µТ 
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Извършени бяха и измервания на интензитета на електрическото поле на същите 
разстояния.  

На Фиг. 4 са показани средните стойности на получените резултати при измер-
вания в разстояние на няколко дни. 

 

 
Фиг. 4. Изменение на интензитета на електрическото поле 

в зависимост от времето на измерване 
 

2.2. Изследване влиянието на температурата на трансформаторното масло 
върху процеса на отделяне на газове от него. 

Изследването се проведе при използване на 500 g трансформаторно масло марка 
T-1500. Нагряването на маслото се осъществи на водна баня до температура 60 0С.  

Тази температура съответства най-точно на номиналната работна температура на 
транформатора.  

 

Фиг. 5. Измерване на количеството на отделените от маслото газове  
с газанализатор OXYBABY 6.0 02/СО2 

 

С помощта на газ анализатори, модели OXYBABY 6.0 02/СО2 (Фиг. 5) и 
GASMET NAUTIZ X7 се констатира отделянето на газове в околната атмосфера – 
въглероден оксид, серни съединения, азотни съединения както и други газове.  
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Бяха получени следните резултати за количеството на отделените газове: 
въглероден диоксид (CO₂) – до 3 %; въглероден оксид (CO) – до 2 mg/Nm³; въгле-
роден дисулфид (CS₂) – до 8 mg/Nm³; азотен диоксид (NO₂)- дo 2 mg/Nm³; метан 
(CH₄) – до 1 mg/Nm³. Някои от получените резултати са показани на Фиг. 6.  

 

 

Фиг. 6. Резултати от анализ на отделеното количество 
газове от маслото при нагряване 

 
Изводи  
След направените изследвания, на база получените резултати от измерванията, 

при използване на сертифицирана измервателна апаратура се установи наличието на 
излъчване на основни вредни емисии, влияещи върху състоянието на атмосферата и 
озоновият слой, такива като: въглероден двуокис; серни съединения; азотни съеди-
нения. 

Установи се и наличие на електромагнитни излъчвания от трансформатора, кои-
то превишават допустимите норми за живите организми и представляват вреден 
фактор на работната среда при продължителен престой в жилищни и офис сгради. 
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Резюме: Настоящият доклад е посветен на проблемите на регионалното развитие 
и регионалната икономика в област Бургас. Изведени са особеностите на прост-
ранственото развитие и проблемите на териториалната единица. В доклада се 
прави характеристика на областта, изготвена е аналитична оценка на икономичес-
кото и състояние като са очертани основните регионални проблеми. Същевременно 
се предлагат решения и регионални дейности посредством, които да се подобри 
социално-икономическото състояние на региона и да формиране неговия нов 
отраслов модел за регионално развитие. Представени са проблемите в териториал-
ното развитие на Бургаска област и най-вече тенденциите и особеностите в 
регионалното развитие на общините и техните съсредоточия и възможности за 
подобряване на регионалната инфраструктура и свързаност.  

Ключови думи: регионално, локално, регионална икономика, развитие, област, 
система 
 
Abstract: This report is devoted to the problems of regional development and the regional 
economy in Burgas region. The peculiarities of the spatial development and the problems of 
the territorial unit are presented. The report presents a characteristic of the area, an 
analytical evaluation of the economic situation has been prepared, outlining the main 
regional problems. At the same time, solutions and regional activities are proposed through 
which to improve the socio-economic situation of the region and to shape its new sectoral 
model for regional development. The problems in the territorial development of the Burgas 
region and especially the trends and peculiarities in the regional development of the 
municipalities and their focus and opportunities for improvement of the regional 
infrastructure and connectivity are presented. 

Key words: regional, local, regional economic, development, region, system 
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Увод  
В условията на членство на България в Европейския съюз фокусът на социално-

икономическото развитие се насочи към българските региони. В тази посока в пе-
риода 2014-2020 г. се изведе за приоритет на регионалното развитие подобряването 
на регионалната икономика и нейното ясно икономическо профилиране. Така в чисто 
пространствено териториален аспект структурно значение имат областите, в които 
административни центрове са най-големите български градове. Това предопределя и 
оценката и анализа на нашето изложение да се фокусира върху област Бургас, която 
има лидираща позиция и е основен фундамент на пространственото развитие на 
страната. В географско отношение област Бургас има благоприятно разположение в 
югоизточната част на страната с изход към Черно море, което създава условия за 
туризъм и развитие на транспортни връзки с останалите страни от региона. Целта на 
нашето представяне е да изведем онези елементи на регионалното развитие на област 
Бургас, които могат да допринесат за нейното социално-икономически и регионално 
развитие. Този процес преминава чрез подобряване на демографската структура на 
населението, неговата потребителска нагласа и повишаването на жизнения му стан-
дарт и намаляващи нива на бедност 

 
1. Социално-икономически анализ на област Бургас 

Целите на регионалната политика в областта трябва да постигнат развитие на 
мрежата от населени места и градски центрове, селските райони. Важно е да се 
постигне оптималност на връзката град – прилежащ регион, както и намаляване на 
проблемите на териториите с периферен характер и затруднен достъп. В този поря-
дък е необходимо да се повиши интензивността между отделните населени места в 
територия от 7748,1 кв. км (6,9% от площта на България), която обхваща област 
Бургас. Населението на областта е от порядъка на 415 хиляди души включени в  
13 броя общини, както следва – Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, М. Търново, 
Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Приморско и Царево1. 
Областта е удобно разположена в южната част на черноморското крайбрежие на 
страната, като има най-дългата морска крайбрежна ивица в сравнение с другите 
морски области. 

В регионално икономическо отношение водеща роля в развитието на област 
Бургас има сектор услуги с близо 64 % от брутната добавена стойност (БДС), 
формирана в областта. Следва индустрията с около 31% и селско стопанство с около 
5%. По отношение на нивата на заетост и безработица Бургаска област е в първата 
десетка по ниска безработица през зимните месеци. Така през първите месеци на 
2018 г. броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е около 12 
470 души (6,6%). Лошото е, че през последните месеци се забелязва лек ръст на 
безработицата с около 1,5%, месечно. Трябва да се подчертае, че през летните месеци 
в Бургаска област безработицата намалява рязко и има  регистрирани около 6 500 
безработни, което е около 3.5% на национално ниво2. Това е породено от увеличава-
щото се значение на морския туризъм и необходимостта на работна сила в него. От 
друга страна въпреки развитието на туризма в другите отрасли се очертава намалява-
нето на търсенето и предлагането на труд в резултат от негативните демографски 

                                                            
1 Виж. Областна стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020 стр. 5-11 
2 Така областта често е втора по нисък процент безработица, след София – столица /2.2%/ и 
преди област Варна /3.8/ през летните месеци. 
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тенденции и продължаване на процеса на деиндустриализация на  област Бургас. 
Следва да се отбележи, че подобна тенденция, може да бъде оценена като негативна, 
доколкото устойчивостта на една икономика се оценява преди всичко чрез развитие-
то на реалното производство и особено с индустриалния и аграрния сектори.  

По експертна оценка през последните години област Бургас се очертава с ниска 
и неравномерна динамика на функциониране на регионалната икономика, която е не-
достатъчна за постигане на устойчиво развитие и по-високи нива на заетост. Ограни-
чаването на индустриалния профил на областта променя структурата на брутна доба-
вена стойност по сектори. Това води до повишаването на нивото на вътрешна трудо-
ва миграция, както и до промяна на икономическия профил на региона. В голяма 
степен сезонният характер на туризма е също проблем в развитието на регионалната 
икономика. На практика приходите от туризъм дори и да се увеличават предвид на 
очертаващите се повишени разходи на отрасъла, ще доведат до спад на печалбите и 
проблеми на пазара на труда3.  

Подобна ситуация в област Бургас създава условия за намаляване на привлека-
телността към нея на хората в млада трудоспособна възраст от 19 до 29 години, което 
в средносрочен план може да се отрази върху демографската ситуация в областта.  

Същевременно в чисто конюнктурен план повишаване на равнището на различ-
ни видове плащания – материали, суровини, лихви по кредитите, данъци и други, 
както и снижаване на производителността, създава условия за загуба на функционал-
ните връзки в регионалната икономика на област Бургас.  

В тази посока можем да изведем като тревожна тази тенденции, тъй като тя отра-
зява процес на засилване на неустойчивостта на стопанската среда и липсата на ясна 
визия за развитие. В това отношение може да се оцени негативно загубената връзка 
между бизнеса и науката. На практика наличието на два университета, специализира-
ни колежи, които могат да бъдат двигатели на регионалната икономика, като пред-
лагат реформи и иновации за структуриране на благоприятна политика за стимулира-
не на изследователската работа могат да спомогнат за ново профилиране и ориента-
ция на регионалното развитие на областта. Така оценката на регионалната икономика 
зависи и от обема на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Известно е, че колко-
то по-висок е делът на ПЧИ във високотехнологични дейности с висока степен на до-
бавена стойност, това означава по-добри възможности за по-високи норми на печал-
ба, а оттук плащане на данъци, както и търсенето на по-високо качество на заетата 
ръка и по-големи шансове за развитие. Нашата оценка към структурата на чужде-
странните инвестиции, е че има какво да се оптимизира и търси предвид привличане-
то им в нефинансовата сфера. Те на практика трябва да са насочени към инвестиции в 
добивна, преработваща, хранително-вкусовата и други дейности, които имат стабил-
на добавена дейност. В сегашният етап инвестициите са насочени основно към опера-
ции с недвижими имоти, търговия, хотелиерство и ресторантьорство и транспортни 
разходи. Това очертава и лошата перспектива пред човешките ресурси в областта. 
Съпроводена с неустойчива колеблива тенденция на нарастване на  относителния дял 
на населението над трудоспособна възраст, което започва да се увеличава над 22% от 
общия брой на населението. От друга страна предвид неясния икономически профил 
и перспектива на област Бургас несъмнено, ще увеличат негативните  тенденции за 
задържане на дела на населението под трудоспособна възраст в общия брой на насе-

                                                            
3 Петров, К (2009) Геоикономическа насоченос на районите за планиране в България. Аванград 
Прима 
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лението, което засега е в границите на 16-18%. Като има населението в трудоспособ-
на възраст засега, ще остане в границите на 62-63% от общия брой на населението, но 
и там тенденциите не са оптимистични. В общи линии икономиката на област Бургас 
се характеризира със слабост на институциите, високи нива на корупционна среда, 
сива и черна икономики, а може би и недостатъчни усилия по справяне с горните 
проблеми и по стимулиране на стопанска динамика4. 

От демографска гледна точка в област Бургас можем да констатираме още една 
негативна тенденция на съсредоточаване на населението от областта в град Бургас. 
Останалата част от населението е неравномерно разпределена по територията на 
областта. Най-лоша е демографската картина на общините Малко Търново, Примор-
ско и Царево. Те са част и от общините с отрицателен прираст5. От друга страна в 
няколко общини на област Бургас се констатира  положителен естествен прираст, 
това са Руен, Айтос, Несебър и Бургас. От гледна точка на регионалната икономика 
важно е да определим, че при оценка на структурата на общите разходи на населе-
нието в област Бургас е видно, че най-голям дял заемат разходите за храна, ако под 
други приемем, че има различни други видове разходи. Фактът, че разходите за храна 
надхвърлят 1/3 от разходите демонстрира тенденции на обедняване, тъй като се 
приема, че ако разходите за храна надхвърлят ¼ от бюджета на домакинствата това е 
свидетелство за бедност. Тревожна тенденцията, която показва относително снижава-
не на доходите идващи от предприемачески доход и такъв извън работната заплата за 
сметка на доходите идващи от пенсии, обезщетения, помощи и други. 

Основните проблеми в регионалната икономика на област Бургас се коренят в 
стихийния характер на реформите. В значителна част от реформите не са довършени 
до край, ниско е нивото и на изпълнението на публични проекти. Подобни са 
случаите с модернизацията на пристанище Бургас, закриването на пивоварната 
„Бургаско пиво”, лошото състояние на захарния завод,  закъснялата модернизация на 
града и други.  

 
2. Особености на регионалната инфраструктура на област Бургас 
В структурно отношение състоянието на регионалната инфраструктурата е мал-

ко над задоволително ниво. На практика област Бургас има два важни инфраструк-
турни подхода. На първо място свързаността и с южното Черноморие и на второ 
място свързаността и с вътрешността на страната. По отношение на регионалната 
свързаност  и ролята на Бургас като  важен транспортен център, през който минава 
паневропейски коридор №8 са необходими още подобрения и реализацията на голе-
ми инфраструктурни проекти6.  

На първо място извеждането на нова визия за регионалната свързаност в посока 
Север-Юг. Това се налага от необходимостта да се реализира мащабния проект с 
национално значение АМ „Черно море”. Този проект ще разбира се трябва да мине 
около 20 километра навътре от крайбрежието в направлението Тънково, Каблешково 
и около село Ветрен да се свърже с АМ „Тракия”. Също така да се търсят решения за 
изграждане на скоростен път с максимална скорост 120 км. в направлението   
с. Българево - с. Камено - кв.Меден рудник - с. Маринка - с. Ново Паничери -  
гр. Малко Търново - гр.Царево с разклонение при с.Изгрев за с.Бродилово - 

                                                            
4 Виж. Областна стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020 стр.36-72. 
5 Това са общините М. Търново, Карнобат, Созопол, Средец, Камено и Сунгурларе. 
 

6 Виж. Областна стратегия за развитие на област Бургас  2014-2020 стр. 16-23.  
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гр.Ахтопол - Синеморец. Това от своя страна, ще направи по-адаптивни градовете и 
населените места на юг от Бургас, както и възможността да се инвестира в по-широк 
кръг от дейности допълващи развитието на туризма. В средносрочен план е добре да 
се мисли и за изграждането на нов път със скоростни габарити между град Карнобат - 
с.Детелина -  с. Аспарухово - с.Русокастро - с. Дюлево - гр. Средец. Така, ще се из-
гради втори ринг около град Бургас, който да спомогне за засилването на ролята на 
аграрния сектор върху икономическото развитие на областта.  

В област Бургас трябва да се мисли и за развитие и рехабилитация на железопът-
ната мрежа. На практика обаче, каквито и подобрения да се извършат в железопътния 
транспорт ако не се създадат условия за увеличаването на пътническите влакове и 
връщането на селските гари в разписанията на влаковете ефекта от подобряването на 
железопътния транспорт ще бъде много малък. 

В Бургаска област се реализират отделни инвестиционни проекти за подобрява-
не и развитие на ВиК инфраструктурата в приоритетни агломерации на Община 
Бургас (кв. Крайморие и гр. Българово) и други градове и населени места в областта. 
Този процес трябва да се задълбочи и да слезе на ниво малки населени места. Това 
трябва да бъде основен приоритет на област Бургас и в програмния период 2021-2027 г., 
като считаме за реалистично към 2030 г. близо 90 % от населените места в област 
Бургас да бъдат снабдени с канализация.  

Трябва да се работи и за газификацията на населените места в областта чрез 
цялостна газификация на общините Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, 
Созопол, Приморско, Царево и населени места в община  Карнобат. На практика 
процеса на газификация, ще позволи привличането на нови инвеститори и ще подоб-
ри като цяло общата оценка за бизнес средата в област Бургас. Усилията в тази 
посока трябва да се насочат към подобряване на различни регулации и наредби с цел 
подобряване на устройство на територията и насърчаване на икономическата актив-
ност чрез подобрена инфраструктурна среда7. 

Друг важен аспект на регионалната инфраструктура е относително диверсифи-
цирана икономическа среда в лицето както на селскостопански, така и на промишлен 
сектор и услуги представени от фирми, предприятия и стопанства в различни отрасли 
и с различаващи се организационни мащаби, включително наличието на най-голяма-
та нефтопреработвателна компания в страната. Проблемите на тези икономически 
активни лица е свързано с подобряването на логистичната им база, улесняване на 
административното им обслужване и акцентиране върху подобряването на тяхното 
функционално състояние чрез ниско лихвени кредити и изграждане на регионални 
клъстери в помощ на регионалното развитие. Важно е да отбележим, че област 
Бургас може да бъде областта с най-много малки и средни предприятия в страната 
поради специфичните природни и социални условия. При създаване на благоприятни 
институционални условия, бързо може са се оптимизира функционирането на фирми-
те и предприятия, особено на малките и средните такива, което от своя страна би за-
силило търсенето и би ускорило въз производствения процес8. Можем да подчертаем, 
че на ниво област все още има неразкрит иновационен потенциал и неизползвани до-
край възможности, които предлагат благоприятното разположение и наличните при-
родни и прочее ресурси на областта. На практика икономически активните лица в об-
ластта имат своята конкурентна база и на основа на конкурентните си предимства – 

                                                            
7 Виж. Докова, С. Петров, К. Геодемография. изд.Стопанство 2014. С.180-196 
8 Виж. Регионален план за развитие на Югоизточен район за периода (2014 – 2020г.)стр34-56 
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сравнително ниски цени при средно технологично равнище на стоки и услуги биха 
придобили водещо значение в икономиката на страната. От друга страна на  редица 
пазари в ЕС и извън него българските стоки и услуги може да се възприемат положи-
телно. Тенденциите да се търсят естествени екологични продукти, ориентирани към 
здраве и дълголетие. Създадената ситуация в област Бургас може да развие така 
наречените „зелени иновации“, които да свържат биотехнологиите с производството, 
така ще открият нови перспективи пред страната и особено пред областта, която е 
облагодетелствана с райони, предполагащи създаването на такива продукти и пряк 
изход чрез морето към чуждите пазари. 

 
3. Тенденции в развитието на регионалната икономика в област Бургас 
На практика област Бургас и е най-голямата по площ в страната с 254 населени 

места. Очерталите се негативни тенденции в регионалната икономика през послед-
ните 7-8 години могат да бъдат преодолени, чрез нов подход и визия за развитието на 
силна регионална икономика. Необходимо е да се създаде повече икономическа 
сигурност, които да преодолеят дефицитите в бизнес климата и здравеопазването. Да 
се направят усилия за намаляване на местните данъци и такси с цел привличането на 
инвестиции в определени сектори, които да развият малки и средни предприятия, 
които да бъдат гръбнака на малките населени места в областта. Трябва да се развиват 
морския транспорт, насърчаването на риболова, селското стопанство, модернизация 
на лозарството и градинарството чрез иновации и решаването на проблеми с отдел-
ните видове инфраструктура. Голям дефицит през последните години се очертава об-
разованието, което получава резултат малко по-нисък от средния за страната. Срав-
нението на динамиката на населението в област Бургас с тази на страната като цяло 
не отбелязва значими различия както като тенденции на демографски спад, така и 
като съотношение на селско с градско население. Всичко това свидетелства, че об-
ластта се развива във влошена демографска ситуация. Икономиката на областта се 
характеризира със слаба диверсификация. От промишлените отрасли най-силно е 
развито нефтопреработването, което заема близо 70% от индустриалното производ-
ство. На практика обаче нефтопреработването, ще намали свое обем до много ниски 
нима до 2030 г., което означава, че продължи негативната тенденция на пазара на 
труда. Необходимо е областта да засили конкурентните предимства на хранително-
вкусовата промишленост и машиностроенето. Да се работи за модернизиране на зе-
меделието и прилежащата му логистична база. Същевременно да започват да се 
рекрутират кадри за устойчивото развитие на туризмът. На практика в област Бургас 
са концентрирани около 40% от легловата база в страната с малко над една трета от 
приходите от нощувки. Тази структура на регионалната икономиката издава 
неустойчив характер в дългосрочен план зависимостта от малък брой сектори означа-
ва потенциални структурни проблеми, чиито проявления се наблюдават и на пазара 
на труда. Трябва по смело да се реализират проекти като новата индустриална зона 
край Бургас, която би могла да привлече инвеститорски интерес в нови производст-
вени мощности. Добре е да се работи за създаването на индустриална зона в направ-
лението кв. Меден Рудник – гр. Средец и от 355 до 375 километър на АМ „Тракия”, 
но тези проекти са в много начална фаза за да бъдат реализирани изобщо. В регио-
нално икономическо отношение в област Бургас се наблюдава много голяма разлика 
в развитието между крайморските общини и тези от вътрешността. Първите са значи-
телно по-богати и там безработицата е сравнително ниска, докато във вторите населе-
нието разчита основно на доходи от пенсии и социални помощи. Единственото 
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изключение от това правило може би е община Карнобат, която има развита промиш-
леност. В област Бургас се заселват хора основно от областите Сливен и Ямбол, а от 
последните няколко години и от София (столица). В същото време предпочитаните 
места за преселване от бургазлии са София (столица)  или чужбина. Област Бургас е 
една от най-урбанизираните в страната9. Делът на градското население е 74,8%, като 
нараства особено бързо през последните три години. Обяснение за това може да се 
търси в кризата и намаляващите перспективи за работа сред селското население. Тези 
тенденции, които очертахме по-всяка вероятност, ще се запазят, макар че социално-
икономическите събития в Европейския съюз показват едни нови тенденции за подем 
на по слабите региони. Това може да създаде условия за област Бургас да стане 
привлекателна за трудови миграции, но при условие, че се развие регионалната ико-
номика е се създадат условия за нормален живот на младите хора.  

 

4. Специфични мерки за подобряване на регионалното развитие 
За насърчаването на регионалното развитие на област Бургас се предвижда съз-

даването на Областен фонд за развитие (ОФР). На практика неговата роля може да 
бъде да насърчава икономическата активност на населението чрез различни видове 
кредитирания. Той трябва да осигурява микрокредити за хора, често без достъп до 
финансови услуги, обикновено предоставяни за средно срочен или кратък период и 
без или с малко обезпечение. Пример за това може да бъде предоставянето на 
кредити на фермери за закупуване на оборудване, да подобрят добавената стойност 
или качеството на реколтата, както и за проекти в рамките на общностно-ръководени 
местни стратегии за развитие, или развитието на малки и средни предприятия. Друга 
важна положителна дейност може да бъде обединения на микро и малки търговски 
фирми във формата „търговски улици“ на публични и оживени места. Подобни 
„търговски улици“ е възможно да се регистрират като „консорциуми“. Съществуват 
форми на обединения, които се означават като икономически групировки. Характер-
но за тях е, че се формира общо ръководство, но търговските дружества или ЕТ 
(едноличните търговци) имат и известна самостоятелност10. Друга важна инициатива 
в област Бургас може да бъде изграждането на Биотехнопарк и технополиси. Това 
може да стане, чрез използване на съществуваща материална база или за създаване на 
пространство, където да се създадат условия за разработка и реализация на иноватив-
ни идеи и довеждането им до търговски продукт. В областта може да се помисли и за 
изграждане на изследователски сдружения за разработката на програма за развитие 
на аквакултурите и акватехнологиите. Така удобното разположение на областта край 
Черно море създава благопрятни възможности за развитие на тази перспективна 
област като част от стратегията за „Син растеж“. Друг важен проблем за реализация в 
област Бургас е напълно изграждането на цялостна система за управление на 
отпадъците в регион Бургас, която ще обслужва териториите на девет общини: 
Бургас, Несебър, Поморие, Камено, Средец, Руен, Карнобат, Айтос и Сунгурларе. 
Системата включва изграждане на регионално депо „Братово – Запад”, а по-късно и 
регионално депо за битови отпадъци „Малко Търново”. Другата важна перспектива 
пред областта е изграждането на социално предприятие, което да реализира пакет от 
услуги и дейности, които да подпомагат населението в областта в нужда.  

                                                            
9 Виж. Областна стратегия за развитие на област Бургас  2014-2020 стр. 87-98 
10 Има различни видове според различни критерии – дали обединението е персонифицирано 
или не; дали обединението се формира на хоризонтално или вертикално ниво и т.н. Търгов-
ският закон у нас урежда 2 икономически групировки – консорциум и холдинг 
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Заключение 
Формулирането на стратегическите насоки, засягащи процеса на разработване на 

политики и планиране на развитието на общините в област Бургас, трябва да се 
реализира през призмата на необходимост в условията на сътрудничество и 
партньорство. Местното развитие трябва да генерира регионален и местен бизнес 
елит с високи морални качества, които да са пример за обществото. Защото регионал-
ната икономика е функционално обременена с работата на местните власти, взаимо-
действието между социално-икономическите партньори и устойчивостта на местните 
общности. Тази компилация е необходимо условие за реализацията на цялостна 
политика за регионално и местно развитие на територията на област Бургас по пътя 
на нейното социално-икономическо развитие и просперитет. От друга страна ресур-
сите за регионално и местно развитие, включително на средствата от ЕС и други 
международни донори, следва да бъдат концентрирани в сфери и територии, където 
има най-голяма нужда и потенциал и ще бъде постигнат максимален ефект с оглед 
преодоляване на социално-икономическите и териториалните дисбаланси и неравен-
ства. В област Бургас трябва да се върви към засилването на интегрирания терито-
риален подход в процеса на планиране на развитието. Това, ще изисква от регио-нал-
ния бизнес и политиците разработване на концепции и схеми за пространствено раз-
витие на територията на областта и на общините, които заедно с устройствените 
планове на общините. Така по естествен път  ще се очертаят вижданията и насоките 
за развитие на селищната мрежа и обновяване на населените места и особено на 
градските центрове, идентифициране на зоните за растеж и за генериране на заетост, 
проблемите на периферността и достъпността на териториите. На практика регионал-
ното развитие е призвано да изтегли отиващата си държава, доколко ще успее е 
въпрос на регионалния бизнес елит и устоите на обществото.  
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Abstract: The idea of the „blue economy” is related to the promotion of economic growth, 
social inclusion, and living standards in line with ensuring environmental sustainability of 
the coastal areas at the seas, oceans and rivers. It refers to the decoupling of 
socioeconomic development through sea-related sectors and activities from environmental 
degradation. The blue economy has diverse components, including established traditional 
maritime industries such as fisheries, tourism, and maritime transport, but also new and 
emerging activities, such as offshore renewable energy, aquaculture, seabed extractive 
activities, and marine biotechnology and bioprospecting. A number of services provided by 
ocean ecosystems, and for which markets do not exist, also contribute significantly to 
economic and other human activity such as carbon sequestration, coastal protection, waste 
disposal and the existence of biodiversity. 
 
Key words: blue economy, blue growth, investments promotion, sustainability, EU 
programmes 

 
 
Introduction 
Promoting the blue economy requires access to affordable long-term financing at 

scale, but governments and coastal local authorities often have limited success in catalyzing 
public and private investments in the blue economy, particularly at a scale that would allow 
the transition of established sectors of the economy or that would open up new sectors. 
Sources of financing can include support for governance reform, ecosystem-based 
management of marine areas and resources, and other enabling conditions required for a 
blue economy. In parallel, correcting market and policy failures through the application of 
science based integrated maritime planning and barrier removal instruments can not only 
act catalytically to restore and protect coasts, it can also generate sizeable business activity 
and jobs when job creation activities. There are small but growing number of international 
public financing and other innovative instruments that are emerging to finance investments 
in existing, nascent, and new sectors. Examples include financing through marine 
conservation, such as visitor entry fees to marine protected areas, etc. 

 
Characteristics of the blue economy and the areas to be promoted 
In 2016 the MARIBE project (funded by HORIZON 2020) carried out a contextual 

study of blue growth sectors. Each sector was reviewed in terms of business life cycles as 
well as from a socioeconomic perspective. Taking into account a broad range of existing 
studies and research, nine sectors have been shown to be the most influential in the blue 
economy. These sector are: 

 Mineral resources 
 Marine food 
 Marine biotechnology 
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 Energy 
 Transport and trade 
 Circular economy 
 Marine services 
 Tourism and recreation 
 Coastal protection 
 

Many of the activities related to the blue economy take place upstream and 
downstream of one another, creating a value chain. It is important to consider these value 
chains in the context of SME involvement. Many SME-related activities take place not in 
the core of the sector, but upstream or downstream. In the maritime transport sector, 
shipping is the core activity. However, a great deal of value is added in seaports and 
associated services, as well as in shipyards and other supply activities that support shipping. 
Another example is fisheries, where opportunities exist to extend the value chain both 
upstream (e.g. vessel support services) and downstream (e.g. processing whole fish into 
higher-value products). The extent of the value chain will determine the total value that can 
be realised from a single maritime sector. Emerging technologies show that these value 
chains act as multipliers, triggering the introduction of new forms of production, 
technologies, logistics, labour processes, organisational relations and networks (Roberts 
and Ali, 2016). 

 
The direct relation of the nine sectors to the following social goals focuses strongly on 

climate change and food security (Figure 1): 
 health, demographic change and well-being; 
 food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland 

water research, and the bioeconomy; 
 secure, clean and efficient energy; 
 smart, green and integrated transport; 
 climate action, environment, resource efficiency and raw materials; 
 Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies; 
 secure societies – protecting freedom and security for Europe and its citizens. 

 
Figure 1. Direct relation to social goals 
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Indirect relations address health and food security first, followed by clean energy and 
smart transport (Figure 2). The tourism sector does not really address any of the social 
goals, though this does depend on the type of tourism. Exceptions are small-scale, 
sustainable and local tourism activities that address food security, resource efficiency, and 
smart transport. 

 
Figure 2. Indirect relation to social goals 

 

 
 

At the meeting of the experts from the Black Sea coastal countries (the author was 
active part of it) including the Republic of Bulgaria, Georgia, Romania, the Russian 
Federation, the Republic of Turkey and Ukraine, as well as the Republic of Moldova, in 
cooperation with marine experts from leading European marine institutes and organisations, 
and with the support of the European Commission in May 2018 a decision on Burgas 
Vision Paper - A Blue Growth Initiative for Research and Innovation in the Black Sea was 
taken. According to it creating incentives for marine and maritime innovation in traditional 
and emerging blue economy sectors such as:  

 

- Energy – establishing of renewable energy sectors such as offshore wind and 
waves; 

- Aquatic living resources and food – developing sustainable fisheries, and high-tech 
and eco-friendly aquaculture, including multi-platform use; 

- Biotechnology – deriving high-value novel products from organisms of the unique 
habitats of the Black Sea;  

- Transport – developing sustainable safe shipping and a cleaner marine 
environment; 

- Blue tourism.  
 

Based on them the results of the MARIBE study and others could be concentrated on 
five of the sectors and further a focused view on the blue energy one will be described. 
Table 1 below gives an overview of the five sectors and their development status, as well as 
drivers for growth to trigger development. 
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Table 1. Five sectors overview 

 

Sectors 
Established 
industries 

Emerging 
industries 

Innovative trends 
Drivers for 
future growth 

Marine food Fisheries Sustainable 
fisheries 

Food processing 
industry 

Food 
security 

Traditional 
aquaculture 

Freshwater 
aquaculture 
Mariculture 

Coastal and near-
shore farming of 
marine fish, Coastal 
and off the coast 
farming of molluscs, 
crustaceans 
Coastal and off the 
coast production of 
aquatic plants (macro 
and micro 
algae/seaweed) 
Coastal and off the 
coast Integrated 
Multi-Trophic 
Aquaculture systems 
Offshore mariculture 

Demand for 
protein 
Rising fish 
consumption 

Marine 
biotechnology 

 Bio-technology 
for cosmetics, 
aquaculture, 
food and 
nutrition, 
environmental 
protection and 
depollution 

Functional food R&D in 
healthcare 
and industry  

Energy Offshore 
wind energy 

Tidal energy 
Wave energy 

Ocean thermal energy 
conversion 
Salinity gradient 

Demand for 
alternative 
energy 
sources 

Transport 
and trade 

Shipping   Growth in 
seaborne 
trade 

Port 
infrastructure 
and services 

Electronic 
administrative 
procedures,  
E-logistics 

Innovative freight 
handling systems 

Changes in 
logistics 
requirements 
International 
regulations 
and 
regulatory 
changes 

 Sustainable 
shipbuilding 

Digitisation and 
automation 
Environmental 
technologies 
Safety technologies 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

275 

Sectors 
Established 
industries 

Emerging 
industries 

Innovative trends 
Drivers for 
future growth 

Tourism and 
recreation 

Tourism Ecotourism  Growth of 
global 
tourism 

Coastal 
development 

  Coastal 
urbanisation 

 Authentic 
experiences 

 Domestic 
regulations 

Source: Economist 2017, Building Industries at Sea 2017, adapted by M&E Factory 2018 
 

The challenges in the sector of the „blue energy” 
By 2020, if technological and financial barriers are overcome, the pipeline of 

announced European projects could reach 600 MW of tidal stream and 65 MW of wave 
energy capacity. Taking into account only projects that have been awarded public funds, 71 
MW of tidal stream and 37 MW of wave energy capacity could be operational within the 
EU in 2020. 

Announced ocean energy projects that have obtained support through the different 
funding streams (e.g. H2020, NER 300 and Innovfin) and that are expected to be 
operational by 2020 account for 71 MW of tidal and 37 MW of wave energy capacity. 
Societal goals met directly are secure, clean and efficient energy. The societal goals met 
indirectly are the climate action, environment, resource efficiency and raw materials. 

Speaking of the private investments there are generally three types of investments in 
off shore wind energy: Project acquisition and capital ventures, Company mergers and 
acquisitions, Technology funding. financial consultants play a key role in these three 
profiles. Merger and acquisition advisory services offered by consultants include project 
modelling, valuation, transaction services, due diligence and post-acquisition integration 
services. So far, over the past 10 years the ocean energy industry has invested an estimated 
€1 billion in capital to move concepts from the drawing board to deployment in EU waters. 

There is a significant variability of CAPEX values for the first pilot projects (up to 1 
MW) installed worldwide, ranging from e10–50 M/MW for wave energy, and a much 
lower e5–20 M/MW for tidal energy. The trends for both technologies were relatively 
similar as they progressed to commercial stage, converging to e3–6 M/MW for both wave 
and tidal energy. Investors see that most sites of high ocean renewable potential are very 
remote from population centres, with inadequate current plans for upgrading facilities to the 
scale of development planned. Investor confidence will be significantly boosted if it sees 
major government funding to upgrade infrastructures at this current time, providing the 
ingredients for a successful future technology development roll-out. 

By 2016 about 70 different design concepts were under development (OES 2016), 
Unlike wind energy (or even tidal current), designs for wave energy devices have not 
converged around a standard technology solution (more likely that wave energy will 
converge on a number of standard technologies), and relatively few have made it to full 
scale prototype testing, and there are no current plans for commercial arrays. 

Current estimates from 2014 for 2050 deployments, as quoted by SI Ocean (SI Ocean 
2014), currently stand at 100 GW of combined wave and tidal capacity installed. Current 
capacity deployments to date (2016) of 16.7 MW will make it highly unlikely that the OEE 
target of 850 MW by 2020 will be reached (OEE 2015 (Ocean Energy Forum 2016)). 
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Financing and models on the blue energy 

In 2007 EU approved of the Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) (European 
Commission 2015), with aims to develop technologies in areas including renewable energy, 
energy conservation, low-energy buildings, fourth generation nuclear reactor, coal pollution 
mitigation, and carbon capture and sequestration (CCS). 

 

The following are the list of EU funded programs for ocean energy: 
1.  Within the EERA, a joint programme for investment in ocean energy has been set 

up. NER 300 is an example of one of the EERA initiatives. Three ocean energy projects 
were awarded around e60 million in total under the first round of the NER 300 programme, 
which will enable the demonstration of arrays from 2016 (European Commission 2014). 

2.  The development of ocean energy has been highlighted in the recent Commission 
Communication entitled „Action Plan for the Atlantic Ocean area” (Atlantic Action Plan 
2013, European Commission 2013) which encouraged national and regional governments 
to consider how they could use EU structural and investment funds as well as research 
funds or European Investment Bank funding to support the development of the sector. 

3.  Research Framework Programmes (FP4,5,6,7) and the Intelligent Energy Europe 
Programme provided an amount of up to e90 million for ocean energy development since 
the 1980s (European Commission 2014). (Ocean Energy Europe5 reports e124 m to ocean 
energy projects between 2005 and 2014, almost e14 m per year). 

4.  Horizon 2020, the EU’s research and innovation programme, will aim to address 
important societal challenges including clean energy and marine research. As such, it is a 
powerful tool that can drive the ocean energy sector towards industrialisation, creating new 
jobs and economic growth. Between 2014–15, H2020 programme has funding over €60 
million (Magagna, Monfardini et al. 2016) of R&D projects in wave and tidal energy. e30 
M7 in demonstration funding was awarded (LCE3 and 12). For 2016–17, total of e22.6 M 
will be awarded for ocean energy specific calls, 9.8% of LCE budget. A further e35 M was 
allocated to Blue Growth and Co-Funded calls, which include ocean energy. 

5.  Other funding instruments available in Europe are Innovfin8 (a series of integrated 
and complementary financing tools and advisory services offered by the European 
Investment Bank Group together with the European Commission) and the European 
Regional Development Fund (ERDF). These funding mechanisms are supporting the 
deployment of demonstration projects. Collaboration initiatives at regional level are 
catalysing the formation of marine energy clusters to consolidate the European supply 
chain. 

There are two types of support type mechanisms: push: grants and equity, and pull: 
tariff and other revenue mechanisms.Market pull mechanisms for wave and tidal sectors 
include financial supports mechanisms such as feed-in tariff and renewable obligations. 
Feed-in tariffs (fiT) are the most common support mechanisms, and are also currently the 
most popular and sought after mechanism by investors. 

Post 2017 projects rely on Contract for Difference (CfD) for support in the UK market 
(Department of Energy and Climate Change 2014). CfD offers a fixed price above the 
market price for electricity, guaranteed for a period of time. Changing from the ROCs 
systems to the CfD is a major change for the UK renewable electricity sector. UK 
Government states that CfD will give Wave and Tidal much benefits and greater 
certainty11. It is argued that CfD will lead to lower finance costs, which will reduce the 
overall project costs. 
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A potential wave or tidal development would need to bid into the new system and need 
win a successful bid to get access to the long term contracts. Once this is secured, CfD 
offers more revenue certainty, relative to the previous ROC regime. Wave and tidal 
developers will have access to a general pot of £260m which includes other renewable 
sectors such as advanced conversion, anaerobic digestion, dedicated biomass with CHP, 
geothermal. This does mean that wave and tidal will be competing with these other 
technologies to secure funding in a mechanism where the support will go to the cheapest 
technology. The highest strike price for both wave and tidal with be of 305 £/MWh, this is 
the Initial administrative (maximum) strike prices (£/MWh in 2012 prices). This change 
may have an initial settling period, where investors will be uncertain of the new market. 

Technology push support mechanisms for wave and tidal include public grants and 
private equity. They tend to provide upfront capital for the deployment of pilot projects. 
Examples include e26 million in Ireland to more than about e285 million in the United 
Kingdom. There are potentially enormous exploitable energy resources available in the 
world’s oceans. This would suggest significant potential markets for the sale of ocean 
energy as well as opportunities for supporting industries and services involved in the 
development, manufacturing, construction, installation and operation. However, uncertainty 
in future costs makes it difficult to estimate the scale of the opportunity and the size of the 
long term potential market. 

The primary issue for the majority of investors is lack of confidence. Stated simply, 
there are no fully commercial arrays of wave or tidal devices in the water (Meygen may be 
considered a commercial array depending on definition), demonstrating that neither 
technology currently have the technical capacity to generate reliably. Wave energy 
development has been hampered by a lack of confidence in current existing technology 
concepts. The necessary infrastructures such as reinforcing electrical grid networks and 
deepening of ports required for the roll-out of large-scale ocean renewables are still many 
years from materialising. Wind energy is at a mature stage in the Atlantic and Baltic Sea. 
The Caribbean basin shows some potential considering complication due to hurricanes. 
However there is potential synergy with oil and gas supply gains. The Mediterranean sea 
does not show any promising market developments 

 
Conclusion 

The sustainable Blue Economy is expected to grow at pace over the next decade and 
offers significant opportunities for investment. Several studies have provided estimates of 
this growth potential. WWF has estimated that overall global ocean assets, including 
ecosystem services, are worth $24 trillion and that a significant percentage of these assets 
will rely on healthy, productive, and resilient oceans to maintain their value. The 
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) conservativel y valued 
the Blue Economy’s contribution to the global economy in 2010 alone at $1.5 trillion in 
gross value added (GVA) terms. With an estimated three billion people relying directly on 
the sea for their livelihoods, and GVA set to reach $3 trillion by 2030, the Blue Economy 
has the potential to outperform the global economy, in terms of both value added and 
employment, if managed in a sustainable manner. 

However, the environmental risks or losses in natural capital resulting from 
unsustainable economic activity in the ocean are continuing to erode the resource base on 
which such growth depends. The stress and depletion of marine resources have been well-
documented: acidification and warming seas are causing widespread damage; 85 per cent of 
fish stocks are either over-exploited or exploited to the limit; some estimate that the ocean 
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could contain one kilogram (kg) of plastic for every three kilograms of fish by 2025 should 
practices not change. Unlocking the full potential of a sustainable Blue Economy is good 
for the ocean and good for economies globally. Sustainable Blue Economy investment and 
development must be aimed, from the outset, at the transition to a net-zero emissions world, 
using circular economy models. 
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Резюме:  В публикацията се обосновава необходимостта още в начален етап на обу-
чение да се работи за формиране на медийна грамотност, като част от дигитал-
ната компетентност на подрастващите. В някои държави (например Швеция, 
Ирландия и Обединеното кралство) медийната грамотност вече е част от образо-
вателната програма в училищата. Очертаните възможности за педагогическата 
практика в началното училище са ориентирани към формиране на умения за използ-
ване на медиите, за разбиране и критична оценка на различни аспекти на медиите и 
тяхното съдържание и за общуване в различни контексти.  

Ключови думи: Медийна грамотност, дигитална компетентност, медийно образо-
вание, начален етап на обучение, дигитална среда за учене 
 
Summary:  The publication justifies the necessity of working in the initial stage of education to 
form media literacy as part of the digital competence of adolescents. In some countries 
(Sweden, Ireland and the United Kingdom for example), media literacy is already part of 
the school curriculum. The outlined opportunities for pedagogical practice in elementary 
school are oriented towards the formation of media literacy skills, understanding and 
critical assessment of different aspects of the media and their content and communication 
in different contexts. 

Key words: Media literacy, digital competence, media education, initial stage of education, 
digital learning environment 

 
 

Виртуалният свят е светът на многообразието и бягството от скучното ежед-
невие. Всяка нова творческа идея, продукт, постижение, произведение на изкуството 
и информация от различни сфери намират място в него без предварителна селекция. 
Съвременната дигитална среда като пространство на свободата, където формите на 
контрол са силно ограничени, изобилства от положителни или отрицателни поведен-
чески модели. Виртуалното пространство дава възможност на всеки да участва ак-
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тивно и пряко в комуникационния процес със самостоятелно избрана самоличност. 
Данните от изследването „Учениците и интернет”, проведено през 2003 г., сочат, че 
по-голямата част от децата присъстват в Интернет с различна от собствената им 
идентичност – 64% променят името си, 54% – възрастта си, 47% – местожителството 
си и 33% - интересите и хобитата си. Причините за подобни решения биха могли да 
бъдат свързани както със съображения за сигурност и неприкосновеност на личност-
та, така и с желание да се упражни право на избор или да се изрази неудоволетворе-
ност от реалния социален статус.  

Проучването показва също, че децата използват Интернет най-вече за електрон-
на поща – 60% и чат форуми – 50%, което доказва дефицитите в реалното им об-
щуване. 46 % от учениците търсят информация в интернет пространството, която не 
е свързана с училище, което би могло да означава, че предвидените в учебното съ-
държание теми не успяват да задоволят интереса и любознателността им. Безспорно 
е, че информацията, която децата получават от Интернет, повишава средния им кое-
фициент на интелигентност и въпреки твърденията, чe се шири неграмотност, че уче-
ницитe не четат книги, че губят времето си и това вреди на здравето им, децата от 
кибер ерата са много по-практични, знаят повече и се адаптират по-лесно в средата 
си (НЦИОМ, Учениците и интернет, 2003, www.parliament.bg/nciom). 

Днес формирането и развиването на медийна грамотност чрез образователни 
проекти е актуална тема не само в Европа, а и в целия свят. Понятието „медийна гра-
мотност” се въвежда активно с развитието на информационните технологии в края на 
19. век. В научната литература има различни определения за същността на медийната 
грамотност, като всяко от тях се базира на модела, предложен от Робърт Кюби, а 
именно: достъп, анализ, оценка, продукция. Медийната грамотност се свързва със 
способността всеки да използва медиите и включва широк кръг от умения, които се 
отнасят до начина, по който се ползва или създава медийно съдържание. Развиването 
на медийната грамотност включва определен вид критично мислене – разпознаване 
на вярно и невярно съдържание, какъв е източникът на информация; медиите и тех-
нологиите; изследване на конкретна тема и формиране на мнение; формиране на 
гражданска позиция; дискусия и работа в екип. 

 Интернет е първият и основен източник на информация при младите хора. Факт 
е, че социалната мрежа изпреварва всички до момента установени официални източ-
ници и това я прави най-бързата и достъпна информационна среда. Знанията за из-
ползването на интернет от децата до постъпването им в училище се предават преди 
всичко от приятели и в много малка степен от родителите. Но училището може да 
има съществена роля при изграждането на умения за комуникация и за формиране на 
индивидуално мнение. Медийното образование е предпоставка за получаване на ви-
соко ниво на медийна грамотност. 

Необходимостта от медийно образование е регламентирана в редица междуна-
родни документи, сред които са: „Медийната грамотност в дигиталния свят”, Резолю-
ция на Европейския  парламент  от  16  декември  2008  г.  относно  медийната  гра-
мотност  в  дигиталния свят, Заключения на Съвета от 22 май 2008 г. относно между-
културните познания и по-специално Европейския подход към медийна грамотност в 
цифрова среда;  Декларацията  на  ЮНЕСКО  от  Грюнвалд  относно  медийното  об-
разование  (1982 г.); Парижката програма на ЮНЕСКО от 2007 г. и др. ЮНЕСКО  от-
чита  важността  на  медийното  образование  в  съвременния  свят,  което  през  пос-
ледните  десетилетия  е  акцент  на  различни  конференции  –  в  Грюндвалд 1982, в 
Тулуза 1990, в Париж 1997, във Виена 1999 г., в Севиля 2002 г. и др.  
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Върху съвременното дете или както още го наричат „дигиталното“ дете въз-
действие оказват традиционно семейството, образователната институция, обществото 
като цяло, в т. ч. и медиите, чрез които  формира голяма част от нагласите си за въз-
приемането на света, осмислянето на процесите, които се разгръщат в него, и въз основа 
на това формира поведенчески и личностни модели, ценностни ориентации и мироглед. 

Днес дигиталните технологии са неотменна част от живота на децата и семейст-
вата в съвремието. Повечето домакинства имат два или три телевизора, два компютъ-
ра, два таблета, както и смартфони. Дори семействата, с най-ниски доходи, имат поне 
по един телевизор и компютър. Тази наличност дава възможност на децата от много 
ранна възраст да навлязат в дигиталния свят и те започват да усвояват устройствата 
на 3-4 години, особено ако имат по-големи братя и сестри, от които да се учат чрез 
имитиране. Въпреки че повечето от тях влизат в интернет предимно за забавление, те 
ползват и приложения като Viber, Скайп и Фейсбук, за да комуникират с роднини и 
приятели.Така се създава необходимата основа за формиране на медийна и дигитална 
грамотност. Това в никакъв случай не е достатъчно. Познанието в света на техноло-
гиите на технологиите не дава знание за грамотност. 

Тези констатации съвсем логично извеждат на преден план необходимостта от 
ранно формиране на дигитална и медийна грамотност у подрастващите. Това озна-
чава  да им се показва нагледно и да им се обяснява как да подбират медийните фор-
ми за възприемане на информация, как да сверяват източниците на информация, с 
помощта на кои приложения безопасно могат да се забавляват. Важно е да се говори 
с децата за общуването в социалните мрежи, за рисковете, които крият, а и за въз-
можностите, които дават. Да не забравяме, че интернет не е само заплаха, но и въз-
можност за развитието им. Всичко това е ориентир за съвкупност от необходими 
комплексни знания и умения, които влияят  съществено  за формиране на медийна 
грамотност още от ранна училищна възраст. 

В този контекст възможностите за обогатяване на педагогическата практика в 
областта на медийното образование могат да се разглеждат в три взаимосвързани 
измерения: придобиване на медийна култура като част от общите познания за 
културата, разработване на технологични модели за придобиване на медийна 
грамотност и изграждане на медийна компетентност.  

Схема 1 
Възможности за обогатяване на педагогическата практика  

в областта на медийното образование 
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ИЗМЕРЕНИЕ А. Придобиване на медийна култура като част от общите 
познания за културата 

Медийната култура съществува благодарение на своите образци, модели, цен-
ности, символи, вярвания, нагласи и предпочитания, изградени и одобрени от масова-
та публика, която не само консумира, но и създава, която не само е обект на въздей-
ствие и манипулация от страна на медиите, но и сама въздейства и манипулира 
медиите и особено онези, които функционират върху информационните телекомуни-
кации и мрежовите технологии. Телевизията, киното, радиото, вестниците, а от пет-
надесетина години и интернет, се превръщат в основен фактор на културата и без тях 
е невъзможно реализирането на съвременния човек в свободното време. Без тях е не-
мислимо и цялото му жизнено съществуване, преживяване и оцеляване. Поне дотол-
кова, доколкото медийната култура в наше време служи за основен компас в жизне-
ната и професионалната ориентация и гарантира определен минимум от знания и ин-
формация за оцеляване и развитие. При това – информация за моделите на поведе-
ние, между които да избира, на които да подражава, които да симулира или които да 
избягва.  

Това измерение обхваща изграждането на общност, основана на сътрудничество 
и подкрепа, в която се признава ценността на всеки. Тезата на Мейровиц, че „ме-
диите създават общности „без усещане за място” (Ападурай, А. Свободната модер-
ност, С., 2006, ЛИК, с. 49) констатира директния пренос на медийни и културни 
образци без значение от локалните характеристики на потребителите им. Ападурай 
приема, че „консумирането на масмедийна продукция в света често провокира 
съпротива, ирония, селективност и изобщо активност.” (Ападурай, А. Свободната мо-
дерност, С., 2006, ЛИК, с. 20), т.е., че процесът на възприемане не винаги е толкова 
безпрепятствен, въпреки че при наблюдаваната медийната зависимост е трудно да се 
търси каквато и да е форма на отхвърляне. 

Търсенето на връзка между способността на обществото пълноценно да управля-
ва своите културни образци, мястото на културната продукция и образност в медий-
ното пространството и възможностите на медиите да въздействат върху формирането 
на социален дневен ред е изключително многоаспектно, предвид особеностите на 
всяка една от тематични области: култура – културни политики – образователна 
политика – медии – медийно образование, а също и поради смесването на раз-
лични гледни точки при оценката на всяка една от тях.  

Принципите и ценностите в различните култури насочват решенията за полити-
ките и всекидневните практики, така че развитието става вътрешно съгласуван про-
цес. 

Друг важен конструкт на това измерение е метамедийността на новите медии. 
Мигновеността на връзката в съчетание с възможността да бъдат практически из-
ползвани навсякъде са двете важни измерения, които предпоставят тяхната взаимоза-
менимост и ги превръщат в изключително ценен културен артефакт, съпътстващ вре-
мевия и пространствен континуум на индивидите. Метамедийността на новите ме-
дии, независимо от нейната относителност се оказва важно условие и за използването 
им като заместители на останалите средства за комуникация – фотокамера, радио, те-
левизия и пр. Взаимозаменяемостта им се превърна във важен елемент на  медийната 
култура.  

Промени се наблюдават и в писмената комуникационна култура и нейните пре-
структурирания. Основанията са свързани с известната замяна на традиционните 
писма с SMS-си. Новата ситуация е свързана с все по-настъпателното заменяне на 
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традиционната писмена комуникация с електронната. SMS-сите оставят на заден 
план телеграмите, а чатът, имейлите, конферентната връзка и пр. модифицират тра-
диционната писмена комуникация и осигуряват почти мигновена обратна връзка. 
Възможността за осъществяване на този тип „моментална“ обратната връзка е най-
революционното развитие на опосредстваните писмени комуникации, чиято еволю-
ция в това отношение продължи столетия.  

Погледнато в исторически план цялата история на културата е история на пре-
структуриране на комуникациите с културните артефакти.  

Съвременното преструктуриране на комуникациите е далеч по-динамично и не-
гова иманентна особеност е мобилността. Мобилният телефон се асоциира основно 
като средство за контакти. Вътрешното преструктуриране на комуникационното 
пространство в самия мобилен телефон удвоява възможните динамични простран-
ствени траектории на медията. Така паралелно с традиционното медийно прост-
ранство се формират много нови мобилни медийни пространства, които умножават 
комуникацията посредством медиите. Мобилният телефон, наред с останалите нови 
медии – интернет, дигиталната фотокамера и пр. се оказа онази персонална медия, 
която прави възможно участието на отделния индивид в културния живот. С функ-
цията си на видеокамера, мобилният телефон позволява правене на снимки, на видео-
клипове, на видеофилми,при това във всички кътчета, където е възможно човешкото 
присъствие. 

Формирането на медийна култура не е само задача на образованието, но въвеж-
дането на гражданско образование в училище е важен елемент от изграждането на 
медийна компетентност, защото на изхода на училището младите хора ще знаят как 
функционира парламентарната демокрация, какво е разделението на властите, какви 
са функциите на медиите в обществото, кой кой е в медийната среда (включително и 
отношенията между медии, бизнес и политика). В „Държавата“ Платон пише, че „за 
истинския капитан на кораб е необходимо да разпознава годишните времена и дните, 
небето и звездите, ветровете и да знае всичко, което е свързано с корабоплаването“. 

В ситуация на хронична социална криза, когато водачите не успяват да раз-
познаят проблемите на обществото, не създават възможности, има едно възможно 
решение – „сменете лидерите, сменете посоката“. Ако днес няма лидери, то те могат 
да бъдат отгледани… 

 
ИЗМЕРЕНИЕ Б. Технологични модели за придобиване на медийна грамотност 
Медийното образование се разглежда като процес на развитие на личността с 

помощта на медиите и чрез продуктите на средствата за масова комуникация с цел 
формиране на култура за общуване с медиите, развиване на комуникативни спо-
собности, критично мислене, умения за възприятие, интерпретация, анализ и 
оценка на медийни текстове, обучение за усвояване на различни форми за само-
изразяване с помощта на различни медийни техники.  

При младите потребители на медии, интернет е първият и основен източник на 
информация. Знанията за използването на интернет се предават преди всичко между 
приятели и в много малка степен от родителите, докато училището почти не дава 
такива знания. Но именно училищата играят съществена роля при изграждането на 
умения за комуникация и за формиране на собствено мнение. Медийното образова-
ние е предпоставка за получаване на високо ниво на медийна грамотност. Основен 
акцент в националната образователна политика в Република България е придобиване-
то на ключови компетентности от учениците. Модернизацията на българското обра-
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зование, в чиято философска основа е коструктивизмът и хуманистичното образова-
ние, определя промяна в осъществяването на педагогическото взаимодействие, про-
мяна в целите, които обществото поставя пред образованието, в образователните 
технологии, с чиято помощ се реализират тези цели. В този смисъл е важно да се съз-
даде и апробира технологичен модел, чрез който у учениците от начален образовате-
лен етап ще се формира култура за общуване с медиите, развиване на комуникативни 
им способности, формиране на умения за адекватно възприемане, анализ и оценка на 
медийни текстове. Модернизацията в образователната система, свързана с развитието 
на високите технологии,  определя и медиа образованието като ниша в педагогическо 
поле, в която   учителят е предизвикан да експериментира с технологични модели за  
успешното включване на малките ученици в медийното общуване. 

 
ИЗМЕРЕНИЕ В. Формиране на медийна компетентност 
Формирането на медийна компетентност е необходимо да започне още от нача-

лен образователен етап. Целта е да се изградят критерии за медийно грамотни  потре-
бители на информация от ранна училищна възраст. Формирането на медийна компе-
тентност в сферата на образованието се отнася до реализирането на медийни дейнос-
ти от учащите се чрез работа с медийни средства за осведомяване и комуникация, 
чрез които на практика се създават на медийно културни потребители. 

Десет принципа са в основата на  развитието на медийната компетентност и спо-
собстват за превръщането на обикновения ползвател на информация в медиен 
потребител. 

1. Средството: форма на комуникация – телевизия, видеоигра, списание и пр., 
която предава съобщения, разказва истории, структурира ученето и изгражда, кон-
струира „реалността” – създава образ на света. Възможности за обогатяване на педа-
гогическата практика в тази посока могат да бъдат: интерактивни игри, електронно 
списание, електронни книги и др. 

2. Медийна грамотност: образователен подход, чиято цел е да даде на потребите-
лите на медиите по-голяма свобода и избор, като ги учи как да получат достъп до ме-
диите, да анализират, оценяват и създават медийни продукти. В това отношение в пе-
дагогическата практика се наблюдава дефицит, тъй като днешните малки ученици 
имат възможност да работят с езикови текстове, но медийните текстове не са част от 
методическия инструментариум. 

3. Конструиране на „Реалността”: медиите формират нашата култура. Потребя-
ването на медиите винаги включва избори, които подобряват или влошават нашия 
живот. Трябва да се запитаме: Кой е авторът на това медийно съобщение? Какъв вид 
реалност създава това съобщение? Колко адекватен е този образ на реалността? Кои 
„разкази” за реалността НЕ се съобщават и защо? Как да оценяваме информационния 
код на съответна медия …и как да използваме това в педагогическата практика – 
медийният образ и текст? 

4. Техника на създаването: медиите използват техники за създаване на съобще-
ния, които могат да бъдат идентифицирани. 

 Рекламата, индустрията на връзките с обществеността и други могъщи медийни 
„производители” изразходват гигантско количество време, енергия и време, създа-
вайки медийни послания, които да повлияят върху нашето мислене и поведение, 
върху избора ни какво да купуваме и какво не. „Деконструкцията” или анализът на 
техниките за производство – ъгъла на снимане, редакцията на съобщенията, звукови-
те ефекти, цветовете, символите и пр., може да ни помогне да си изградим компе-
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тентност, водеща до по-внимателно и „грамотно” потребяване на медийните продук-
ти. Запитайте се: Какви видове техники за създаване на послания са използвани в то-
ва съобщение? В този контекст интерес предизвиква въпросът – какви медийни про-
дукти – зрителни и слухови могат да се включат в учебното съдържание за начален 
образователен етап? 

5. Послания: медийните съобщения съдържат кратковременни и дългосрочни  
послания.  

Посланията могат да положителни или отрицателни и да са адресирани към 
специфична група. Запитайте се: Какви ценностни послания се съдържат в това ме-
дийно съобщение? Четене и слушане с разбиране според жанра. Проследяване на 
връзката тема- ценностно послание.  

6. Комерсиални мотиви: медиите са бизнес и имат бизнес интереси. Повечето 
медии принадлежат към бизнес сферата. Затова въпросите, свързани със собственост-
та, производството и разпространението на медийните продукти са важни, за 
разбирането на влиянието на медиите. Запитайте се: Какви са бизнес интересите зад 
това съобщение? Кой плаща това съобщение и защо? Кой е собственикът на този 
медиен продукт? 

7. Индивидуален смисъл: хората разбират медийните съобщения субективно. 
Всеки влага свой смисъл в съобщението. Ако родителите, учителите, учениците и 
гражданите трябва да се обучават как да възприемат медийните съобщения, добре е 
да се уважават и дискутират индивидуалните „смисли”, които хората извличат от 
съобщенията. Задайте въпроса: Какъв смисъл виждаш ти в това съобщение? Какъв 
различен смисъл могат да открият други хора или групи в него? 

8. Емоционално заразяване: рекламите и другите мултимедийни продукти 
въздействат предимно върху емоционалната сфера и обикновено са създадени така, 
че да прехвърлят емоции от един символ или стил на живот върху друг – обикновено 
продукт или поведенчески акт. Запитайте се: Какви емоции излъчва това съобщение? 
Какво откриваме, ако се замислим по-дълбоко върху това съобщение? 

9. Скоростта: телевизията излъчва 30 кадъра в секунда, филмите – 24. Съзнател-
ният ум може да обработва не повече от 8 кадъра в секунда – следователно телеви-
зията и киното по принцип възпрепятстват съзнателния анализ и размисъл върху 
отделните съобщения. Запитайте се: Какво откривам относно това съобщение, когато 
се замисля върху него? След като чуете/видите/прочетете медийното съобщение 
няколко пъти, забавете скоростта или спирайте от време на време, за да дискутирате 
видяното/чутото/прочетеното. 

10. Символичната реторика 
Техниките за убеждаване: символите, ласкателствата, страхът, хуморът, въз-

действащите думи и сексуалните образи са доста често срещани и ефективни техники 
на медийното въздействие. Запитайте се: Какви техники за убеждаване използва това 
съобщение?http://www.argumenti.org/stories.php?story=0801038388248 

11. Не на последно място по значимост може да се отбележи и дигиталната 
компетентност. Тя съчетава способността за разбиране, оценка, интерпретация и 
използване на информацията в множество формати и е обоснована на създадената  
информационна грамотност, технологична грамотност, медийна грамотност, визуал-
на грамотност. Този вид компетенция трябва да бъдат усвоена първо от началния 
учител, който от своя страна да предаде това знание на подрастващите. Важно е учи-
телят пръв да посочи пътя за търсене и анализ на информация и да докосне интуи-
цията за доверие или недоверие към резултатите от търсещите. Педагогът следва да 
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има строги критерии за  употребата на информационни източници. В противен слу-
чай може да се стигне до куриозни ситуации с негативни последствия за обучаващата 
страна. 

Педагогическата практика трябва да се възползва от качествата на социалните 
медии и мрежи като свързаност, и творчески потенциал,за да ги внедри за целите на 
образованието. Младата аудитория отказва да изпълнява ролята на пасивен потреби-
тел и предпочита да има водеща роля при избора на комуникационни канали, по 
отношение на персонализирането на виртуалното съдържание. Младата аудитория  
придобила уменията и способност за „дигитално възприемане „ може да изпълнява   
множество задачи едновременно и има потенциала  да бъде адаптирана към процеса 
на обучение. 

Социалните медии и мрежи притежават редица ценни качества като информа-
ционен ресурс, дигитални библиотеки, микроиздателски системи, както и виртуално 
пространство  за провеждане на изследвания, форуми, дебати. Прилагането им в пе-
дагогическата практика за начален образователен етап може да повлияе положително 
на качеството на образованието на подрастващите. 

Kaiser Family Foundation публикува изследване относно медийното „потребле-
ние” през ранното детство. Проучването e базирано на телефонно проучване и са на-
правени интервюта с над хиляда родители. Разкрива се факта, че, децата в предучи-
лищна възраст отделят почти толкова  време за медийното „потребление” (118 ми-
нути), колкото и за игра навън (121 минути).  

Позицията на повечето съвременни родители спрямо медийното „потребление” е 
защитна за самия родител и понякога дори преминава в тотално отричане и загърбва-
не на въпроса, рестриктивното  изключване на телевизора, компютъра, таблета не 
решава въпроса. Проучването разкрива също, че  90 % от родителите имат правила 
относно това КАКВО се гледа, а 69 % са създали правила относно КОЛКО ДЪЛГО 
може да се гледа. Това е едно нелошо начало, но повечето родители спират дотук. За 
медийно грамотното дете подобни правила най-вероятно ще са излишни. За щастие 
голяма част от днешните родители, особено тези между 20 и 30-годишна възраст са 
от поколението на активните уеб потребители и имат инстинктивно усещане относно 
това, за което трябва да подготвят децата си, а именно – новата медийна среда, в коя-
то те ще търсят своя път в живот. 

От всичко казано дотук произлиза редуцираната за начален етап цел на медий-
ното образование, а именно: чрез стимулиране на критическото мислене и изгражда-
не на специализирани технологии за работа с медийни текстове от различни жанрове 
да се формират у малките ученици знания и умения за вярно ориентиране в информа-
ционния поток на съвременното публично-медийно пространство, като се изказва 
аргументирано мнение по актуални теми и проблеми. Това е начална отправна точка 
за реално обогатяване на педагогическата практика в областта на медийното образо-
вание в етапа 1.-4. клас, която е необходимо да се развие.  

Свободното време, с което разполагат голяма част от подрастващите, възмож-
ностите за свободен достъп до огромни количества информация, новите форми за 
общуване и обмен неминуемо дават нови възможности за личностно развитие, за нов 
шанс в образованието. В този план е необходимо отваряне към новите пространства, 
търсене на възстановяване на органичната връзка с културата, поставянето на проб-
лемите на взаимодействието между свободно време, култура и медии в центъра на 
образователния дебат. 
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ЗМПВВППРБ дефинира понятието пристанище като интегрално понятие, което 
включва акватория, територия и инфраструктура. Инфраструктурата от своя страна е 
комплекс от взаимосвързани системи, формиращи и/или осигуряващи основа за ре-
шаване на даден проблем или задача. 

Пристанищата представляват важни критични инфраструктури в качеството си 
на ключови доставчици на услуги и стоки за цялата икономика. Градовете могат да се 
възползват от пристанищата чрез осигуряване заетост на населението, данъчни 
приходи и като цяло икономическо развитие, но огромна част от пристанищата също 
могат да имат и негативно влияние върху градовете като задръствания по пътищата, 
въздух, шум, както и проблеми, относими към сектора на сигурността.  

Днес пристанищната политика е на кръстопът. Докато някои пристанища функ-
ционират добре, други страдат от структурни проблеми, свързани с недостатъчни 
транспортни връзки към брега, липса на прозрачност в използването на публични 
средства, остаряла инфраструктура, морално остарялото оборудване. Други предиз-
викателства са проблемите със сигурността, пречки за навлизане на пазара, недоста-
тъчен капацитет за драгиране на пристанището за големи товарни кораби / VLCC и 
ULCC/, липса на техническа експертиза и липса на оборудване за обработка на 
големи обеми товари, остарели модели за управление и информационни системи. 
Пристанищата се нуждаят от нови съоръжения, нова складова база, нови пътнически 
терминали, нови оперативни процедури и добра последователна или успоредна коор-
динация на различните услуги, предоставяни от пристанищните оператори в рамките 
на пристанището и извън него. 

 

Всички заложени и планирани дейности, относно модернизиране на пристанищ-
ната инфраструктура и прилежащите и съоръжения са изложени в Стратегията на 
„Оперативна програма транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“ 
(ОПТТИ). Основните документи, свързани със стратегията са: 

1. Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 
обуславя целите и приоритетите на ОПТТИ да бъдат в съответствие с целите на ЕС за 
постигане на икономическо, социално и териториално сближаване. ОПТТИ има при-
нос и към трите стълба на стратегията с акцент към устойчив растеж за насърчаване 
на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на 
ресурсите, което съотнесено към транспортния сектор предполага модернизиране и 
изграждане на невъглероден транспортен сектор за постигане на повишена конкурен-
тоспособност чрез комбинация от мерки като интелигентно управление на трафика 
чрез модерни навигационни и информационни системи за Черно море и река Дунав, 
подобрена логистика, стремеж към намаляване на емисиите на CO2 за автомобили, за 
авиационния и морския сектор, определяне на общи стандарти и развитие на необхо-
димата инфраструктура, както и за ускоряване на изпълнението на стратегически 
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проекти с висока добавена стойност за Европа, насочени към критически точки, в 
частност трансгранични отрязъци и интермодални възли. 

2. „Национална програма за реформи” – национален документ, който се актуа-
лизира ежегодно в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“. 

3. „Национална програма за развитие: България 2020” (НПР БГ2020) е воде-
щият стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политики-
те за развитие на страната до 2020г. 

4. „Бяла книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно 
пространство” включва мерки за осигуряване на растеж в транспорта и подпомагане 
на мобилността. 

5. „Насоки за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа” (Регламент 
(ЕС) № 1315/2013 имат за цел да допринесат за устойчива мобилност на хора и стоки 
и насърчаване развитието на вътрешния пазар и общата конкурентоспособност на 
Общността. 

6. „Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013- 2025 г.” – 
включва набор от приоритети, един от които има за цел да развие националната 
транспортна инфраструктура като част от Трансевропейската транспортна мрежа. 

7. „Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 
2020 г.” дефинира следните цели на националната транспортна политика: 

‐ Постигане на икономическа ефективност 
‐ Развитие на устойчив транспортен сектор 
‐ Подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност 
 

С изпълнението на предвидените дейности ще се постигне: 
1) Подобрена навигационно-пътева обстановка по р. Дунав; 
2) Подобрен достъп до българските пристанища от „основната” и „разшире-

ната” Транс-европейска транспортна мрежа; 
3) Подобрено управление на околната среда в областта на водния транспорт; 
4) Наличие на система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I – 

ви клас пътища на територията на Република България, като част от TEN-T 
мрежите”. 

 

Основните предизвикателства, пред които е изправен пристанищния сектор, са 
многобройни и разнородни по своята същност и  се утежняват от факта, че секторът 
непрекъснато се развива. Предизвикателствата се отнасят до заплахите за ефектив-
ността на пристанищата и връзките с хинтерланда, необходимостта да се модернизи-
рат пристанищата, като същевременно се опазва околната среда, липсата на прозрач-
ност в използването на публични средства, ограниченията за достъп до пазара, както 
и проблеми, свързани с организацията на труда в пристанищата. 

Пристанищата в България все още не са поели изцяло ролята си на двигатели на 
растежа на икономиката и мултимодалността, въпреки, че през последната година 
над 60% от товарите в България са транспортирани по море. Структурни различия в 
ефективността на пристанищата. Пристанищата са главните портали към трансевро-
пейската транспортна мрежа. ЕС се нуждае във всички морски региони от приста-
нища, които да са добре развити и ефективни по международните стандарти. Докато 
някои европейски пристанища са сред най-добре функциониращите в света, други 
пристанища непрекъснато изостават или са в състояние на структурен спад. Тези 
пристанища ограничават възможностите за икономиката както на обслужваните от 
тях региони, така и на Съюза като цяло. Тези структурни различия в ефективността 
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намаляват възможностите, с които разполагат европейските и международните опе-
ратори за морски транспорт и логистика. Понастоящем 20 % от стоките, пристигащи 
в Европа по море, преминават през само три пристанища. Високоефективните прис-
танища не могат да развият оптимално своите морски връзки с други пристанища в 
ЕС, което повишава риска от претоварване в техния хинтерланд и особено от 
задръствания по пътищата в ущърб на гражданите, които живеят там. Структурните 
различия заплашват развитието на морските превози на къси разстояния като алтер-
натива на претоварените сухоземни пътища. 

 
1. Предизвикателства, свързани с осигуряване на финансиране – финанси-

рането може да се обезпечи чрез свързването на пристанищата към трансевропейска-
та мрежа (TEN-T). 

Съществува целево финансиране от ЕС. До скоро, поради отсъствието на 
приоритети и ясни критерии, липсваше насоченост във финансирането от ЕС на 
пристанищата и не се обръщаше достатъчно внимание на координацията с инфра-
структурата за достъп до хинтерланда, но това вече се промени. 

Новите насоки за TEN-T, „Механизмът за свързване на Европа“ и новият подход 
по отношение на структурните финансови инструменти позволяват до 2020 г. 
(първоначалният период на стратегията е 2014-2020) по-цялостно планиране на 
инфраструктурата, съвместими инвестиционни стратегии и ефикасно финансиране от 
ЕС. 

Предложението за TEN-T включва 319 пристанища – 83 в основната мрежа и 236 
в широкообхватната мрежа. Новите коридори на основната мрежа са инструментите, 
които ще спомогнат за развитието на основната мрежа до 2030 г., като те започват 
или завършват в основни пристанища. През България минават пет транспортни ко-
ридора. В страната има две големи морски и четири големи речни пристанища. Три 
от тях стъпват на централната, а останалите на разширената ТEN-Т мрежа. Морската 
транспортна инфраструктура трябва да отговаря на определени изисквания, и по-
специално: 

1) свързване на пристанищата от TEN-T с железопътни линии, пътища и по 
възможност с вътрешни водни пътища; 

2) наличие поне на един терминал на пристанището, който да е отворен за всич-
ки оператори по недискриминационен начин, и прилагане на прозрачни 
такси; и 

3) адекватност на морските канали, фарватерите и устията за свързване на съ-
седни морета или за предоставяне на достъп от морето до морските приста-
нища. 

Съгласно „Регламент за създаване на Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ) 
пристанищата трябва да спадат към основната мрежа или към морска магистрала за 
свързване към основната мрежа, за да имат право на финансиране през периода 2014-
2020 година. В него се придава значение и на задълбочения анализ на разходите по 
проектите и ползите от тях. Накрая, с него се въвеждат нови финансови инструменти 
като инструменти за споделяне на риска и механизми за подобряване на качеството 
на облигациите за финансиране на проекти, които могат да представляват особен 
интерес за публично-частните партньорства в пристанищата. Комисията обмисля 
други елементи, които да служат за основа на нейното финансиране в пристанищния 
сектор. На първо място, тя ще предприеме действия по препоръките на Европейската 
сметна палата и ще провери дали съществуват или са планирани ефикасни връзки на 
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европейско, национално и регионално равнище. При разпределянето на финансовата 
подкрепа от ЕС, по-специално в рамките на МСЕ, ще се взема под внимание добаве-
ната стойност на съответния проект за постигането на целите на транспортната поли-
тика на ЕС, включително правилата относно доброто използване на оскъдните 
публични ресурси и зачитането на основните ценности на единния пазар. 

Нужно е и да се обърне внимание и на две инициативи: „e-maritime“ за насърча-
ване на използването на електронна информация с цел да се намали административ-
ната тежест и да се подпомогне извършването на стопанска дейност и инициативата 
„e-Freight“, която има за цел да улесни обмена на информация по линия на мул-
тимодалните логистични вериги и която ще допринесе за повишаване на ефектив-
ността на пристанищата, тъй като пристанищата са важни мултимодални платформи. 

1) Предизвикателства, свързани с технологичния напредък в сектора и 
последиците от него. С други думи казано главно се отнася за автоматизацията на 
товаро-разтоварните дейности,: по-ефективното оборудване и автоматизация намаля-
ват нуждите от човешка работна ръка при обработка на товари с до 75%. Социална 
проблематика възниква, понеже ще има съкращения на личен състав, но в същото 
време това ще доведе до пренасочване към вътрешни съоръжения. Съществуват т.н. 
проучвания за „ефекта на зреене“, т.е.по този начин пристанището може да създаде 
заетост във вътрешната среда /хинтерланда/, което е три до четири пъти повече от 
прякото пристанище. По-пълната автоматизация на услугите и най-вече при товаро-
разтоварните дейности е неизбежен процес и нейното влияние постепенно ще се раз-
раства.  

Тенденциите в бързоразвиващия се сектор на круизните пътувания, в логистика-
та и разпределителните системи доведоха до повишена необходимост от услуги с 
добавена стойност в пристанищната зона. Значителното развитие има на търговията с 
енергия, характеризиращо се с преминаване от нефт и рафинирани нефтопродукти 
към газ; потребността от значителни съоръжения за газификация в пристанищата; по-
тенциалните обеми за транспорт и съхранение на суха биомаса и СО2. Тези промени 
оказват натиск върху инфраструктурата и инвестициите. 

 
2. Предизвикателства, свързани със сигурността. Освен, че пристанища-

та представляват важни критични инфраструктури в качеството си на ключови 
доставчици на услуги за цялата икономика, те са едновременно с това и „вход“ за не-
законна търговия с наркотици, акцизни стоки, културни ценности, тероризъм, мигра-
ция и други заплахи. Пристанищата трябва да инвестират постоянно, за да отговорят 
на всички тези предизвикателства от технологичен и промишлен характер, както по 
отношение на безопасността и сигурността, така и за опазването на околната среда. 

От 2003 г. функционира VTMIS система /Vessel Traffic Maritime Information 
System/ за хармонизирано информационно обслужване за морския транспорт, която 
води до по-високо ниво на морска безопасност в българските териториални води, до 
повишени възможности за своевременен отговор и противодействие в случай на 
замърсяване, създаване на инструмент за ефективно информационно обслужване и 
управление на трафика, подкрепа при операции по търсене и спасяване, цялостно 
улесняване на морския транспорт. За гарантиране приемственост и устойчивост на 
постигнатите резултати е необходимо да се осигури последващо развитие и надграж-
дане на системите за управление на корабоплаването. 

През последните години се изграждат модерни логистични, навигационни и 
информационни системи за Черно море и река Дунав, което допринася за подобря-
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ване на условията за корабоплаване и намалява риска от инциденти и от горепо-
сочените заплахи, но това не е достатъчно. За да се противодейства на тези пре-
дизвикателства и заплахи е необходимо изграждане на интегрирано морско наблю-
дение, тясно сътрудничество между ДП“ПИ“, ИА“МА“, Гранична полиция, ВМС и 
ИАРА. Осъществяването на ИМН включва сложни, многосекторни и многобройни 
дейности, които често се припокриват. Именно затова е целесъобразно възможно 
най-скоро процесът по изграждането на такава система да започне. В момента 
съществуват няколко интегрирани системи за наблюдение на морските пространства 
в Република България, като институциите и организациите, които ги поддържат и 
обслужват са с препокрити отговорности и задачи. Нашата държава не разполага с 
финансова мощ, затова е целесъобразно да започне процес по преструктурирането 
им.  

В момента съществуващи системи за наблюдение са: „Синя граница“ – Гранична 
полиция – Бургас,  „Екран“ – ВМС,  Интегрирана система за наблюдение – ДП „ПИ“, 
Център за наблюдение на риболовните кораби – ИАРА; VTExplorer към Изпълни-
телна агенция „Морска администрация”.  

Интегрираният модел на работа, включващ наблюдение на морските простран-
ства, общи системи за обмен на данни, гъвкаво използване на ресурсите, ефективната 
комуникация на всяко едно ниво по хоризонталната и вертикалната плоскост, добра-
та координация, както и сътрудничеството, основано на взаимното доверие и спо-
деляне, представлява широк, прагматичен, гъвкав и реалистичен подход за съв-
ременно интегрирано наблюдение на морските пространства. Този подход по-лесно 
ще се приспособява към действителността при отчитане на различните рискове и 
заплахи в морската област. Интегрираният модел на работа спомага и за ефективното 
изпълнение на ангажиментите, свързани с участията в операции по търсене и спася-
ване, и борбата с замърсяването на морските пространства. 

На вниманието трябва да стоят и предизвикателствата, свързани с информа-
ционна сигурност – за пристанища и терминали, нарастващата зависимост от техно-
логиите и автоматизацията води до значителни икономически ползи. Тази зависи-
мост обаче също така въвежда уязвимост. Всяка загуба на наличност, целостта или 
поверителността, свързани с критични системи или данни, има потенциал да предиз-
вика значително бизнес въздействие, което води до финансови загуби. Тъй като 
сложността на целевите хакерски атаки се увеличава, трябва да се положат и усилия 
за ограничаване и реагиране на заплахата. 

 
3. Предизвикателства, свързани с разширяване на пристанищата и строи-

телни дейности в/покрай пристанищната акватория. При морската търговия 
търсенето превъзхожда съществуващите съоръжения и съществува необходимост от 
разширяване на съседните зелени площи с цел разрастване на пристанището, което 
може да породи отрицателна реакция от местните жители и лобистите в областта на 
околната среда. Решенията за нови и за разширяването на вече съществуващи 
пристанища зависят от технико-икономическите условия в страната, очаквания в 
близка и далечна перспектива, годишен товарооборот и от природните условия на 
даденото място. Проектно решение, прието след експертна оценка на няколко ва-
рианта се представя в т.нар. генерален план, най-често в мащаб 1:20 000. Разположе-
нието на отделните пристанищни елементи се дава в мащаб 1:5000. Пристанищния 
план съдържа две части – хидротехническа, включваща пирсове, кейови стени, 
вълноломи, защитаващи водната площ в която корабите се насочват към бреговите 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

293 

съоръжения или временно застават на котва и от сухоземна част, от която се из-
вършват товаро-разтоварните дейности, съхраняването на товарите и други дейности 
на брега. При изграждането трябва да се следи за 

‐ Безопасно влизане и излизане на корабите от пристанището; 
‐ Райониране на пристанището при разновидни товаропотоци /въглища, дър-

вен материал, насипни товари и др.; 
‐ Свързване на пристанищните пътища с железопътни гари и автомобилни пъ-

тища; 
‐ Предвиждане на възможности за кораборемонтни и корабостроителни пред-

приятия при доказана необходимост /стапели, хелинги, сухи и мокри докове 
и др.; 

За пропускателна способност са от значение следните фактори: 
‐ Подходящ за различните видове товар избор на брегова механизация за пре-

товарване; 
‐ Осигуряване непрекъснатост на товаропотоците; 
‐ Решение за транспортната мрежа на пристанището и връзката с ЖП гари и 

пътища; 
‐ Капацитетът на складовете, тяхната площ и възможност да разделяне на 

опасни/конвенционални товари; 
‐ Брой корабни места на една самостоятелна кейова стена, съобразен с броя на 

оперативните коловози и маневрите за подаване и изтегляне на празни и 
натоварени вагони през денонощието. 

 

Проектите за развитие на пристанищата обикновено включват смес от брегова 
инфраструктура, сгради, складове и други съоръжения, и морското строителство - 
пирсове, вълноломи, кейови стени и др., т.нар. „wet works” или хидрографски съоръ-
жения. Подробно познаване на геологията и почвените условия е от решаващо 
значение за адекватното проектиране и изграждане на хидрографската част от 
пристанището. В идеалния случай е нужно програмата за изследване на почвата ще 
бъде разработена от експерт, запознат с местните условия и морската среда. Специал-
но внимание трябва да се обърне на хидрографските и хидродинамичните изследва-
ния (например приливи, отливи и течения). Изчисленията по отношение на взаимо-
действието на вълните с новите структури ще се основават на предположението, че 
измерванията на нивото на водата и събирането на океанографски и инженерни дан-
ни са установени и надеждни. Бързото развитие на круизните пътувания през 
последните години налага разширяването на местата за котвена стоянка, кейовете и 
шлюзовете, увеличаването на дълбочината на басейните и каналите, както и преуст-
ройството, за да стане възможно маневрирането на по-големи кораби. Пристанищата 
се нуждаят от нови съоръжения. 

 
4. Предизвикателства, свързани с пристанищните услуги – качество, 

своевременност. Пристанищните терминали са с различно предназначение. Възмож-
но е да са за обработка на генерални, насипни или наливни товари, ро-ро товари и 
контейнери, снабдяване на кораби с вода и ел. захранване. Използват се и за шварто-
ване, престояване и приставане на кораби, приемане и обработване на отпадъци, 
обслужване на пътници, домуване и приставане на яхти, плавателни съдове с цел ту-
ризъм и др. Има и специализирани пристанищни терминали,  предназначени за обра-
ботка на товари /нефт, нефтопродукти и наливни опасни товари, предлагащи съще-
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временно морско-технически услуги за извършването на които се изисква приста-
нищни съоръжения – швартоване, зареждане с вода, ток, корабно бункероване. 

При извършването на пристанищните услуги в пристанището се обработва както 
кораба, така и сухопътните транспортни средства. Най-скъпото транспортно средство 
е кораба и целта е неговият престой в пристанището да бъде минимален. „Корабът 
печели, когато винтът се върти!” За да се постигне това правило, технологията и 
организацията на работа в пристанището е насочена към минимизиране на престоя на 
кораба. При извършването на пристанищните услуги се установява тясна връзка и 
взаимно влияние между изискванията на товара (който се превозва), изискванията на 
кораба (който превозва товара) и възможностите на пристанището. Трите диалекти-
чески свързани елемента на този класически триъгълник взаимно си влияят. Най-
активен елемент е товарът. Той влияе на специализацията на кораба и на пристани-
щето. Корабът също влияе активно и изисква специализация от пристанището. Това-
рът и корабът взаимно налагат пристанището да се развива. Ако това не се случи, 
товарът и корабът търсят друго пристанище, в което да получат необходимите прис-
танищни услуги. Тази проста и непрекъснато повтаряща се философия е основна 
причина за специализацията и развитието на пристанищата по света.  

Конкретният тип или вид товар изисква използването на конкретен специализи-
ран кораб, а от своя страна товарът и корабът налагат съответни изисквания към 
пристанището и/или пристанищния терминал, който предоставя пристанищните 
услуги. Ако превозваният товар е насипен, той изисква специализиран кораб за на-
сипни товари (бълкер). Насипният товар и конкретният кораб, които трябва да бъдат 
обработени в пристанището, се нуждаят от съответната пристанищна технология. 
Така пристанищната услуга „обработка на товар” се конкретизира с технология, 
производителност, себестойност, цена на услугата... Ако превозваният товар е кон-
тейнер, корабът е контейнеровоз, технологията също получава своята конкретност с 
производителност, себестойност, цена на услугата и т.н. Добър пример илюстриращ 
горното е развитието на технологията за превоз и обработка на контейнери. За да 
бъде по-ефективен превозът на контейнери, е целесъобразно да се използват по-
големи кораби контейнеровози, а те от своя страна изискват терминали с по-голямо 
газене, по-голяма дължина на кейовете, по-големи складови площи и кейови машини 
с възможност да обработят по-широки кораби контейнеровози. 

Изискват се значителни инвестиции в морски съоръжения и структури, специа-
лизирано оборудване с висока стойност, складиране и логистика, за да се подобри 
цялостни процес по обработка на корабите и техните товари. В допълнение към това, 
потенциалът за завеждане на искове, независимо дали от корабособствениците, 
товарните интереси или други потребители на пристанището или терминала, се е 
увеличил значително, което се дължи в никаква степен на все по-спорния свят, 
където договорните задължения могат да наложат тежки задължения на пристанищ-
ния наемодател или оператора на терминала. 

 
5. Предизвикателства, свързани със замърсяването. Екологичните рискове 

са присъщи на изграждането и експлоатацията на пристанища и терминали. Поради 
това къде се намират, трябва да се обърне специално внимание на потенциалната 
вреда, която може да бъде причинена от значително замърсяване на крайбрежните 
или естуарните околности в резултат на тяхното изграждане или експлоатация. 
Строгото екологично законодателство в много страни доведе до определени изисква-
ния за операторите на пристанища и терминали за оценка на потенциала за въздей-
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ствия върху околната среда и съответно за управление на техните бизнес дейности. 
Повишената информираност на обществото по въпросите на околната среда също 
доведе до увеличен потенциал за искове от трети страни за замърсяване и екологични 
щети. 

В доста пристанища, намиращи се в европейските морски зони, товарите могат 
да включват вредни вещества, включително нефт, втечнен газ, пестициди, промишле-
ни химикали и торове, при които аварии могат да доведат до тяхното освобождаване, 
което може неблагоприятно да засегне морската среда. За целите на приложения II и 
III Конвенцията МАРПОЛ е класифицирала екологичния ефект на вредни вещества, 
превозвани по море в насипно състояние или в опаковки. Опасностите за околната 
среда от вредни вещества включват увреждане на живите ресурси (токсичност), 
биоакумулация, опасност за човешкото здраве (приемане през устата, вдишване и 
контакт с кожата) и намаляване на удобствата. Тежестта на замърсяването на мор-
ската среда, въздуха, почвата или подземните води ще зависи от естеството на 
веществото и от количеството и концентрацията, освободени в пристанищната среда. 

 

Рискове за околната среда могат да възникнат на всички етапи от жизнения ци-
къл на пристанището и терминала: 

1) Строителство или драгиране (удълбочаване), отстраняване и обезвреждане 
на замърсени материали, транспортиране и съхранение на значителни надземни 
товари. Обикновено проектите за пристанищно строителство налагат или разширява-
не на съществуващо съоръжение, или да бъдат част от една или повече фази на раз-
витие и следователно често се осъществяват в непосредствена близост до оперативни 
канали за корабоплаване, като по този начин се представят допълнителни рискови 
фактори. 

2) Товаро-разтоварни операции – Замърсяване и екологични щети, причинени 
от замърсители, изпуснати по време на обработката, движението и съхранението на 
продуктите и стоките и свързаните с тях рискове за здравето и безопасността. Нужен 
е мониторинг върху чистотата на въздуха и прашните емисии, отделяни при обработ-
ката на товари на различните технологични площадки. 

 

На дневен ред стои и въпросът за пристанищните приемни съоръжения за от-
падъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари. Промените и допъл-
ненията на „Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването по 
море“ (MARPOL), поставят нови задължения на страните по конвенцията за осигуря-
ване на адекватни приемни съоръжения в своите пристанища. 

Съществува т.нар. „план за приемане и обработване на отпадъци“ – документ, 
съдържащ описание на съобразените с географското положение и големината на 
пристанищата, с броя и вида на корабите, които нормално го посещават, както и с 
типа и обема на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците 
от корабни товари, процедури за приемане, събиране и съхранение и предварително 
обработване на тези отпадъци без необосновано забавяне на кораба. Във връзка с 
въвеждането на съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските 
пристанища с национално значение е нужно ново проучване за нуждите и капаците-
тите от пристанищните приемни съоръжения, актуализиране на данните за настоящи-
те и очаквани видове и количества отпадъци. Нужно е изготвяне на предложение на 
варианти за модернизация или изграждане на нови пристанищни приемни съоръ-
жения и такива за обработка на отпадъците в българските пристанища на р. Дунав и 
Черно море. 
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Относно въглеродния диоксид съществува решение, което е свързано с изграж-
дане на тръбопроводи. Идеята е вече внедрена в Холандия в малки мащаби, но се 
разраства бързо. За целта трябва да  се „улови“ CO2 и да се транспортира до дадени 
оранжерии. В Холандия така е направено в района на Уесланд чрез тръбопроводи. По 
думите на холандски специалист крупните, едро пазарни градинари желаят този въг-
лероден диоксид, тъй като помага на растенията им да растат по-бързо и следо-
вателно да си продават продукцията по-бързо. Този CO2 се съхранява в биомаса. 
Процесът вече е започнал  в малък мащаб, но има сериозни планове да се настрои в 
много по-голям мащаб. Нарича се „топлинен кръг“. В момента печалбите от подобно 
начинание в Холандия достигат около 6 милиарда евро годишно, а линията не е раз-
работена докрай. 

Нужни са по-строги изисквания по отношение на екологичните показатели и 
алтернативните горива (например използването на наземно електрозахранване (cold 
ironing) и втечнен природен газ – ВПГ). Съгласно инициативата на Комисията „Чиста 
енергия за транспорта“ и предложението за Директива за разгръщането на инфра-
структура за алтернативни горива всички морски пристанища от основната мрежа на 
TEN-T трябва да бъдат оборудвани до 2020 г. с пунктове за презареждане с ВПГ, 
отговарящи на общите технически стандарти; 

 
6. Предизвикателства, относими за река Дунав. За река Дунав отговор-

ност носи ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ /ИАППД/. Основните 
рискове и предизвикателства за плаването по река Дунав са незадоволителните пара-
метри на корабоплавателния път, лошите навигационни условия (мъгла, ниските вод-
ни нива и други препятствия), неспазване на ограниченията за корабоплаване, 
наложени поради ниски водни стоежи или други причини. Проблемите са свързани с 
ерозия на брегове и острови и оплитняване на определени участъци на реката, което 
води до намаляване на дълбочините.  

Водата, така и дъното са замърсени с утайки и наслоявания на много места. В 
случаите на малки дълбочини на талвега, особено в периоди на ниски води, се съз-
дават условия, които могат да предизвикат засядане на кораби и инциденти. Това мо-
же да доведе до изпускане на отпадъчни води, (т.нар. „сиви води“) и води, замърсени 
с нефт и/или корабно гориво, което би причинило замърсяване на реката. Нужно е 
подобряване на дълбочината в критичните участъци, което ще намали вероятността 
за възникване на инциденти от подобен характер. При тези обстоятелства е необхо-
димо предприемане на мерки за подобряване на параметрите на корабоплавателния 
път и съпътстващото за постигане на тази цел укрепване на брегове. 

С последващото развитие на информационните системи за управление на тра-
фика, на плавателните съдове ще се повиши сигурността и безопасността в корабо-
плаването. Предвижда се доставка на мултифункционални плавателни съдове, които 
ще позволяват набиране на информация за условията за корабоплаване по р. Дунав и 
ще предоставят на ИАППД необходимите данни за адекватна намеса в периоди на 
ниски води за обезпечаване на необходимите за корабоплаването дълбочини, както и 
за подобряване на навигационно-пътевата обстановка, респективно повишаване на 
безопасността в реката.  

 
В заключение ще подчертая факта, че българските пристанища са построени в 

началото на миналия век, което влияе отрицателно върху тяхното техническо със-
тояние. Основните проблеми за развитието на пристанищата са свързани с липсата на 
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достатъчно инвестиции за поддържане и развитие на пристанищната инфраструктура 
в предходните години, остарели основни механични съоръжения и съоръжения за 
трансбордиране, лошо състояние на кейовете и на пътната и железопътна мрежа с 
вътрешността. Тенденцията за развитие на обществените речни и морски пристанища 
от национално значение е свързана с тяхното концесиониране и либерализацията на 
пристанищните услуги при отчитане на нуждите за подобрение на техническите 
условия на пристанищните инфраструктури и акватории.  

За успешното развитие на пристанищния сектор е нужно изграждане и/или 
доизграждане и реконструкция на железопътните и пътните връзки към морските и 
вътрешно-водните пристанища, интермодалните терминали и внедряване или доиз-
граждане на системи за управление на трафика. Нужно е разработване и подобряване 
на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни 
транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, 
пристанища, мултимодални връзки с цел насърчаване на устойчиво развита регио-
нална и местна мобилност. 
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Recent increase of educational attainment of the population in the developed world 
entails both positive and negative effects on the economic development of today’s 
economies. One of the most serious consequences is the growing skill mismatch among 
tertiary education graduates. Generally speaking, the vertical qualification mismatch is 
defined as employment below the theoretical skill level acquired. With regard to higher 
education, it comprises university graduates with any occupation different from Managers, 
Professionals, Technicians and Associate professionals since according to the International 
Standard Classification of Occupations (ISCO-08) they require an academic degree. As the 
competition among graduates at the labor market tightens, the most qualified ones are 
expected to be hired at job positions corresponding most closely to the educational degree 
acquired. Therefore, it is reasonable to accept that the rate of qualification mismatch is an 
indicator of the quality of nation’s human capital. Table 1 presents data on the labor force 
with tertiary education (ISCED 5-8) in the 11th new EU member states from Central and 
Eastern Europe. The percentage has been continuously increasing, thus reaching on average 
30% in 2016 compared to only 18% in 2000. In five countries – Czech Republic, Poland, 
Romania, Slovenia and Slovakia – the cumulative rise is around or above 100%. It is 
clearly visible that the rate of job mismatch was growing up parallel to the broadening share 
of graduates in the active population. At least a double-digit increase is observed in all 
countries except Estonia and Lithuania. This tendency is more clearly expressed in 
countries with a lower starting level of the most educated human resources such as Poland, 
Slovakia, Czech Republic, and Romania.  

 
Table 1. Vertical qualification mismatch in the new EU member states (2000-2016) 

 

Country 
Active population with 
tertiary education  (%) 

Vertical qualification  
mismatch (%)a 

 2000 2016 
Cumulative  
change (%) 

2000 2016 
Cumulative 
change (%) 

Bulgaria 20.5 31.0 51.2 17.9 23.1 29.0 
Czech   Republic 11.8 23.5 99.2 7.24 14.3 97.5 
Estonia 29.6 38.9 31.4 23.9 24.8 3.77 
Croatiab 15.5 26.3 69.7 13.4 15.4 15.6 
Latvia 19.3 35.0 81.3 16.2 18.8 16.5 
Lithuaniac 42.5 42.0 -1.2 41.7 22.8 -45.3 
Hungary 16.2 25.3 56.2 10.9 15.3 40.4 
Poland 12.3 32.6 165.0 7.28 20.8 185.7 
Romania 8.60 20.0 132.6 11.3 19.3 70.8 
Slovenia 16.5 33.9 105.5 9.0 17.5 94.4 
Slovakia 10.6 22.6 113.2 8.0 21.9 173.8 

Average value 18.5 30.1 62.7 15.3 19.9 29.5 
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a Share of employed having completed tertiary education (ISCED 5-8) who are hired at 
a job position below the theoretical level acquired. 

b The data for Croatia refer to the period 2002-2016. 
c The negative growth reflects a break in the data series in 2002. The drop in the data 

in year 2001 was caused by the classification of special secondary school (technical 
school). Until year 2000, persons who have graduated from special secondary school were 
included in tertiary education. Since year 2001 they are included in post-secondary non-
tertiary education. 

Source: Eurostat, National Statistics of Croatia, National Statistics of Lithuania. 
 

Figure 1 illustrates the distribution by occupation of the vertically mismatched 
employees with tertiary education according to the International Standard Classification of 
Occupations (ISCO-08). The yearly data for each economy are averaged over the period 
(2000-2016). The prevailing percentage (about 70%) is employed as service and sales 
workers or clerical support workers. This pattern is strongest in Croatia – half of the 
graduates (50.2%) on average. However, the percentage has been gradually diminishing 
from 52 in 2002 to 44 in 2016 on behalf of employment in jobs related to services. The 
third place is taken by craft and related trade workers (about 8%). In Estonia and Lithuania 
the corresponding number is above 21.   

 
Figure 1. Distribution of the vertically mismatched employees with tertiary education 

 by occupation (%)a 

 

 
 

a Average values over the period (2000-2016) for every country are presented. For 
Croatia the data span over (2002-2016). Armed forces occupations are excluded. 

Source: Eurostat, author’s calculations 
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The next two charts – figure 2 and figure 3 – focus on the vertically matched 
employees in 2016. As it was explained above, they include the university graduates 
working as Managers, Professionals, Technicians or Associate professionals. The prevailing part 
(49% on average) works in the second job category. The share ranges from 39.7% in 
Slovakia to more than 58% in Croatia. The second most popular occupation is Technicians 
and Associate professionals – about 18%. On average, 13.5% work as Managers but the 
number shows significant variations – from 8.6% in Croatia to 17.7% in Lithuania.  

 
 

Figure 2. Distribution of vertically matched tertiary education graduates 
 by occupation (2016) 

 
 

 
 

Source: Eurostat, author’s calculations 
 

 
As figure 3 demonstrates, managerial jobs are predominantly occupied by males – 

almost 59% on average. The gender imbalance is most clearly seen in the Czech Republic 
where three-fourths (74.5%) are males, Croatia (66.3%), and Slovakia (63.2%). Latvia is 
the only country in which females prevail in all job categories since they account for 74% 
of all vertically matched graduates. Women take positions primarily as Professionals and, 
to a lesser extent, as Technicians and Associate professionals.  
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Figure 3. Gender imbalances in vertically matched employees 
 with higher educationa (2016) 

 

 
a Percentage of males employed at the corresponding job position. 

Source: Eurostat, author’s calculations 
 
In the empirical studies skill mismatch has been linked to long-run unemployment 

(Birk 2001), labor productivity (McGowan and Andrews 2015) or wage inequality (Budria 
and Moro-Egido 2008). Morgado et al. (2015) find a significant negative effect of vertical 
mismatch on per capita output in Europe. The next lines summarize the results of a study 
which aims to illuminate the impact of the degree of vertical qualification mismatch among 
university graduates on the rate of GDP growth. The methodological framework of the 
study is rooted in the augmented neoclassical model of growth develop Mankiw, Rome and 
Weil (1992). The baseline regression of out-of-steady state dynamics takes the following 
form (10): 

d log log 	log log	 log        (1). 

The dependent variable is Gross Domestic Product (GDP) per unit of active 
population. The values of the structural parameters of the model (α, β, λ) are calculated 
using the system of equations (2): 

 

	 1 

	 1 	
1

 

1 	                                                                             (2) 

1 	
1

 

 

As it was pointed out above, the quality of tertiary education is measured by the 
graduates who are not vertically mismatched denoted by the variable vmatch in table 2. In 
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order to ascertain the robustness of the results, model 2 and model 5 (table 2) contain 
vertically mismatched employees defined above (log vmismatch) whereas model 3 adds 
unemployed with tertiary education to the vertically mismatched (log uvmismatch). The 
regressions include also the active population with at least upper secondary education 
completed (ISCED 3-8) which is denoted by the variable log h_quantity. The reason is that 
the variable log h which uses the university graduates only (ISCED 5-8) is highly correlated 
with both log vmatch and log vmismatch. The variable log h_quantity is not significantly 
related to the other explanatory variables – the correlation coefficients vary between -0.2 
and 0.4. All variables are presented in logs.  

 
Table 2. Panel estimation of the restricted MRW with vertical qualification (mis)match 

 

 Model 1a Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

 All 11 New EU member states 
10 New EU member 

states (excl. Lithuania) 

Dependent variable: first difference of log GDP per a unit of active population (dlog yt) 

const 
-0.015 
(0.242) 

1.117*** 
(0.186) 

1.173*** 
(0.193) 

-0.560** 
(0.184) 

0.621*** 

(0.168) 

log y0 
-0.167*** 
(0.006) 

-0.172*** 
(0.007) 

-0.172*** 
(0.007) 

-0.171*** 
(0.005) 

-0.179*** 
(0.008) 

log sk -log 
(n+g+δ) 

0.095*** 
(0.009) 

0.087*** 
(0.010) 

0.086*** 
(0.010) 

0.118*** 
(0.007) 

0.109*** 
(0.009) 

log h_quantity 
0.170*** 
(0.039) 

0.164*** 
(0.044) 

0.156*** 
(0.046) 

0.279*** 
(0.032) 

0.285*** 
(0.044) 

log vmatchb 
0.200*** 
(0.031) 

  
0.216***

(0.024) 
 

log vmismatchc  
-0.055*** 
(0.009) 

  
-0.059*** 
(0.008) 

log uvmismatchd   
-0.057*** 
(0.009) 

  

N of observations 99 99 99 90 90 

Adj. R sqr. 0.913 0.884 0.869 0.949 0.916 

Normality of 
residual 

(p-value) 
0.205 0.201 0.209 0.372 0.271 

Implicit λ 0.183 0.189 0.189 0.188 0.197 

Implicit α 0.363 0.336 0.333 0.408 0.378 

Implicit β1
e 0.763 -0.212 -0.221 0.747 -0.201 

 

a Panel EGLS estimates using period SUR weights are presented. 
b Percentage of active population with higher education who work as managers, 

professionals, technicians and associate professionals. 
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c Percentage of active population with higher education with any occupation different 
from managers, professionals, technicians and associate professionals. 

d The sum of unemployed and vertically mismatched with tertiary education expressed 
as percentage of active population with tertiary education. 

e β1 is the elasticity of the proxy for the human capital quality.    
 
The hypothesis that the negative contribution of tertiary education to growth is related 

to the vertical qualification mismatch is confirmed by the positive and statistically 
significant slope coefficient for the variable log vmatch (model 1 and 4, table 2). This is 
fully supported by the restricted MRW regression since the elasticity of the human capital 
quality (β1) is around 0.75. Moreover, human capital’s quality becomes more important 
than physical capital for the long-run growth path. On the other hand, in all equations 
which contain a measure of the over-skilled employees with tertiary education (model 2, 3 
and 5), the contribution of education to growth remains below zero.  The positive value of 
the regression coefficient for the variable log h_quantity is likely to reflect the beneficial 
impact of the labor force with upper secondary education since it accounts for more than 
60% of the active population on average as the value varies from 54% for Estonia to almost 
77% in the Czech Republic and Slovakia.  

In general, the econometric output shows that once the vertically matched graduates 
are introduced into the model, the elasticity of human capital input to aggregate output 
becomes positive and statistically significant. At the same time, the influence of the over-
skilled employees remains negative and statistically significant. This implies that the 
neoclassical model of growth needs to be further elaborated in order to properly estimate 
the determinants of economic growth in countries with a higher stock of human capital. 
Moreover, the study poses some challenges to the educational policy in the field of higher 
education. It shows that an in-depth analysis is needed of the factors determining the 
vertical qualification mismatch.  
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Introduction 
The Digital era has set new standards in our everyday life and work. To match the 

standards, the people of the Information society have to develop completely new skills and 
knowledge quickly. The rapid change of technology does not offer time to waste and 
everyone is required to race with it in order to keep their jobs and position and moreover to 
achieve successful carrier development [1] Alongside e-learning and open educational 
resources, massive open online courses (MOOCs) recently emerged in the higher education 
(HE) landscape providing additional learning opportunities for individuals, education 
institutions and academic staff. MOOCs are a paradigm that revolutionized corporate 
training and vocational education, providing opportunities for free education without 
preconditions or/and special conditions for learners. In this paper are discussed the 
problems associated with the development of such courses reflecting the specifics of the 
subject area, its dimensions and peculiarities in Bulgaria. The article presents some results 
obtained in the framework of a large-scale study conducted by the BizMOOC project [2], 
covering 106 qualitative interviews with experts from European organizations and Higher 
Education Institutions and 1193 survey responses from society/learners. Special attention is 
paid to the MOOC's potential for providing relevant, cost-effective, and flexible solutions 
for university training. The main results of the needs and gaps analysis are briefly presented 
in the context of the MOOCs related opportunities and challenges faced by the higher 
education institutions.   

 
The MOOC Paradigm 
Rapid digital change in our society and economy means more demand for digital skills 

and competencies in all sectors. Education and training must address this need, which 
requires investment in infrastructure, training for teachers, organizational change and the 
development of high quality educational resources, including apps and software [3].  

MOOCs have made headlines in education domain over the last years and generated a 
lot of discussion amongst educators, higher education institutions, government policy 
makers and private companies. No subject in educational technology in recent years has 
generated as much excitement and concern amongst the academic community as MOOCs. 
The media coverage, although somewhat diminishing, is huge compared to all other 
educational innovations in previous decades. It created interest of both private and public 
stakeholders resulting in serious investments [4].  
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Bates [5] specifies the essential elements behind each acronym of MOOC. Common in 
these definitions are the following aspects to give meaning to the elements of a MOOC: 

 Massive: designed for in theory unlimited number of participants. This means that 
the course is designed in a way that the efforts of all services do not increase 
significantly as the participants’ number increases. 

 Open: access to the course is free without entry qualifications. 
 Online: the full course is available through the internet. 
 Course: the offering is a course, meaning that it offers a complete learning 

experience, i.e. structured around a set of learning goals in a defined area of study 
and includes the course materials, quizzes, feedback, examination and certificate 
of completion. 

 
MOOCs have gained a lot of attention in recent years. MOOCs emerged as a new form 

of distance learning in line with other developments such as e-learning or open educational 
resources, which have been defined as „digitized materials offered freely and openly for 
educators, students and self-learners to use and reuse for teaching, learning and research” 
[6]. MOOCs are also seen as a medium for providing „relevant” job training courses to 
interested citizens who access them on the Internet. In this respect different programmes of 
the European Commission are important to notice. The Modernisation of Higher Education 
agenda amongst other aims at an inclusive digital learning for all - Europe's youth, workers 
and citizens - to get the knowledge and skills to work and live in the 21st century. 
Supporting Growth and Jobs: An Europe’s Higher Education Systems for example states 
„... to reinforce digital skills and learning across society, with a view to empowering 
Europe’s workforce and consumers for the digital era.“ Directorate-General for Education 
and Culture -European Commission already invests in different projects in their previous 
Lifelong Learning Programme and nowadays by Erasmus+, pilots and research related to 
MOOCs such as „Higher education Online: MOOCs the European way” [7], „BizMOOC is 
a knowledge alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for 
the world of business” [2],  „Support Centres for Open education and MOOCS in different 
Regions of Europe 2020” [8] and many more. In addition, MOOC projects like „European 
Multiple MOOC Aggregator” [9], „E-Learning Communication Open-Data” [10] and 
„Translation for Massive Open Online Courses” [11] are some of the all initiatives co-
funded under H2020 and FP7 [4]. 

 
Current trends in the domain 
According to the information of Class Central [12] – the most popular search engine 

for free online courses and massive open online courses - MOOCs cover huge variety of 
topics but the majority of the registered MOOCs are addressed to the „Technology” domain 
in comparison with the previous year where the courses related to the „Business and 
Management” had the biggest share. Apart from this exception the distribution of courses 
across subjects has remained quite similar to last year as is shown on the next Figure  
(Fig. 1).  



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

306 

 
Figure 1 Distribution of MOOCs by subject areas.  

Source: ClassCentral https://www.class-central.com/report/mooc-stats-2017/ 
 
Since their emergence in 2012, the number of registered users continuously increases 

year by year. For example in 2015 the number of MOOCs users is over 35 million [13]. 
According to the Class Central statistics, by the end of 2016, around 58 million students 
had signed up for at least one MOOC (ClassCentral, 2017). Around 23 million new learners 
signed up for their first MOOC in 2017, taking the total number of learners to 81 million. 
Although the growth in users is not fairly high last year, the number of new developed and 
launched courses increases very fast. To date, over 800 universities around the world have 
launched at least one MOOC. To launch their MOOCs usually the providers are partnering 
with companies (mostly in IT sector). According the Class Central analytics the total 
number of MOOCs that have been announced stands at 9,400, up from 6,850 in 2017 [14] 
as is shown on Fig 2.  

 

 
Figure 2. Growth of MOOCs.   

Source: ClassCentral https://www.class-central.com/moocs-year-in-review-2017 
 

A MOOC Platform is the hardware and software needed to publish and run a MOOC 
[15]. A MOOC platform can be run by the institution itself or outsourced to external 
MOOC platforms like Coursera, EdX, and etc. The top five MOOC providers by registered 
users reported in the Class Central annual report of 2017 are presented on Fig. 3.  
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Figure 3. The top 5 MOOC providers by registered users: https://www.class-
central.com/report/mooc-stats-2017/ 

 
 

The number of total MOOCs available for registration at any given time has also gone 
up due to the scheduling policy. Most courses are offered in a self-paced format or, in the 
case of Coursera courses, offered on a regular schedule, with new sessions starting 
automatically on a bi-weekly or monthly basis. In order the high level of flexibility for the 
users to be assured the FutureLearn apply quite different approach. They extend the 
enrollment period for their MOOCs. Moreover, for the paying students (who pay for 
certificates of for full access to the course materials) the access to the course is unlimited 
and they can finish it as a self-passed course. Hard deadlines for assignments and 
submissions are incompatible with the concept of flexible MOOC schedule. Usually the 
final deadlines are set to be the last date of the course. Some providers assure unlimited 
total number of attempts for the quizzes integrated in the course but with some limitation of 
the attempts’ number per day. 

As most MOOC users are already employed, the shorter time of these courses (4 to 6 
weeks) makes them very attractive for the employed people who want to develop skills and 
competences required for the purpose of their professional development [16]. There are 
various factors for the exponentially increasing popularity of MOOCs. Some of the most 
important ones are the format and pedagogical base which consider MOOCs to be very 
suitable for teaching and learning of concepts, methods and theories, for obtaining practical 
skills and competences [17]. According to Norvig [18], MOOCs have had a remarkable 
ability to attract large numbers of learners to a vigorous online learning community. The 
constant availability makes MOOCs an excellent resource for all life-long learners and 
modern professionals striving for on-going career development and personal improvement.  

One of the best things about MOOCs is that they can be customized. Organizations 
can alter or add content to MOOCs to address challenges or issues that employees may be 
facing on a daily basis, which will contribute for the significant improvement of on-the job 
performance [19]. 

The motivation to establish MOOCs cannot be the same in all regions of the world. 
The national dimension of the process should be taken into account. The concrete 
necessities and the specifics in terms of the socio-economic context, cost of education, and 
the role of the state to define the organizational strategy have to be considered [20]. 
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MOOC producing - general costs and possible revenues 
The boost of MOOC initiatives is connected with several crucial issues – the issue of 

awarding credits, infrastructure and the business model, and last but not least the issue of 
appropriate adaptation to the local cultural context, specific educational needs, gaps and 
necessities [21,22] (Monova-Zheleva, M., 2016b). Production and development for 
MOOCs vary a lot between courses. The amount of money invested is typically dependent 
on factors such as: staff cost; length of the MOOC (e.g. 4 or 10 weeks); hours of video 
material produced; the production of further cost-intensive resources, such as graphs, 
animations, overlays etc.; post production services; existing knowledge and experience of 
the team; existing equipment; content availability prior to course production, etc. The 
development cost for MOOCs (taking all cost into consideration) are thus difficult to 
indicate, numbers vary between $38,000 and $325,000 for each course [23]. Without taking 
staff and initial investment (studio etc.) cost into consideration, these numbers might be 
lower at times. In addition, about $10,000 - $50,000 are needed as operational cost for 
teachers, assistants and mentors, every time the course is running on a MOOC platform. 
Video production is often one of the major cost drivers. The report estimates high quality 
video production cost of $4,300 per hour of finished video. Additional costs are needed for 
the MOOC platform, a fee (annual or per MOOC) for a partnership with a MOOC provider, 
marketing, etc. [24] 

One could argue that the MOOCs themselves should generate additional revenue 
streams that compensate for the development and operational costs. As such, all additional 
services that can be derived from the free MOOC offerings can be: formal certificates; 
Statement of Participation; individual coaching/tutoring during the MOOC; tailored courses 
for employees as part of professional development training (e.g., Small Private Online 
Course (SPOC) based on a MOOC); tailored (paid for) follow-up resources based on 
participants’ data in MOOC; remedial courses; training people who need specific 
qualifications and so on. These services can be either executed by the content provider, the 
distribution party (platform) or both together. The fact that MOOCs require big investment 
but in the same time do not guarantee immediate returns is certainly another reason for 
caution. 

What are the possible revenues and benefits for an institution to produce a MOOC? 
The institutions may invest in MOOCs because other benefits on institutional level justify 
the cost of MOOCs. As such the MOOC operation is connected to the business model on an 
institutional level. Possible reasons and drivers behind it might be: MOOC as a marketing 
model; MOOC to attract better and/or more trainees; to attract new kinds of trainees; 
innovation on educational provision; develop educational services that are scalable; to 
improve the quality of education; to reduce the cost of the regular course provision; 
considering MOOCs as research area. According to many US and European studies 
indicate that using MOOCs as innovation area (e.g. improve quality of face-to-face 
education offering, contribute to the transition to more flexible and online education, 
improve teaching) and responding to the demands of learners and societies are important 
objectives as well. Consequently, the possible revenue streams are related to these 
objectives as well. 

The big MOOC platforms are usually either publicly funded or financed by the 
establishing of the business with equity capital and/or venture capital (e.g. Coursera). 
Private (e.g. companies) or public investors (e.g. foundations) supported the various 
providers through substantial investments (partially in the double-digit million euro range) 
in that stage. The MOOC providers achieve turnover via additional business-to-consumer 
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(B2C) services such as: issuing certifications; issuing paid Statement of Participations; 
donations; „Specializations” Course Curricula, and purchase courses for assignments with 
free audit. MOOC platforms and other providers achieve turnover via business-to-business 
(B2B) services such as: course production services; MOOC platform fee for hosting 
content; global marketing and branding; learning analytics tools; translation services; 
recruiting services (using anonymous data) for companies and other organizations; further 
services for the professional development process of an organization (customer relationship 
management, webinars, course moderation) etc.; training and consulting on how to 
design/develop MOOCs and so on.  

Universities typically bundle a range of services that include teaching, assessment, 
accreditation and student facilities as a package to all learners, whether they require them or 
not. MOOCs are opening up a discussion around the unbundling of such services. 
Unbundling means that parts of the process of education are not provided by one, but 
several providers, or that some parts are outsourced to specialized institutions responsible 
for provision of expertise during the course content development. Despite the fact that 
MOOCs are offering a complete course free of charge by definition, there are monetary 
costs and benefits associated with it. Several stakeholders are associated with the creation 
and the distribution of MOOCs as well as research and further services beyond the course 
itself. The diversity of MOOCs and players behind it makes it thus difficult a universal 
business model for MOOCs to be analyzed. Overall it can be said, that the establishment of 
successful and financially sustainable business models with MOOCs has to be developed 
yet and in this context it is another big challenge for organisations to be actively involved in 
MOOCs initiatives. 

 

How Higher Education Institutions to make better use of the MOOCs potential – 
survey results 

With the aim of analyzing the opportunities and potential of MOOCs for the HEIs the 
BizMOOC consortium carried out research involving 50 HEIs from across Europe 
(http://bizmooc.eu/mooc-manual/needs-and-gaps-to-moocs/report-heis/), establishing the 
base for the production of a so called „MOOC BOOK” (http://bizmooc.eu/mooc-manual/) 
including guide-lines for how to potentially benefit from MOOCs. Some of the main 
findings of the HEIs focused research are presented below. The BizMOOC project has 
considered the potential core role of HEIs in the MOOC area and conducted a study into 
HEI’s perspectives of their role in MOOC production and use. The BizMOOC consortium 
interviewed HEIs with low or no MOOC experience (as part of this study) aiming to 
identify reasons why some of the universities are not engaging with MOOC production, 
design or use. Representatives from 23 European countries were interviewed: 60% of these 
were based in Eastern Europe and 40% in Western Europe. The used method is based on 
qualitative, semi-structured interview consisting guideline with 22 open questions. The data 
were collected during the face-to face meetings with the interviewees as well as through 
telephone, e-mail, skype, and etc.  

Concerning the familiarity with MOOCs the collected data show that nearly 90% of 
the participants were already familiar with MOOCs. A total of 96.67% of the HEIs located 
in Eastern European countries and Cyprus are familiar with the concept of MOOCs. 
Western European HEIs show a similar trend. However, even in instances where HEIs are 
familiar with the concept of MOOCs, only 20% of these offer any online learning (similar 
to MOOCs). Around 70 per cent of interviewees in both East and Western Europe reported 
that they were not offering or producing any type of online learning of this type as is shown 
on the next table (Table1). 
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Table 1. Familiarity with MOOCs (Source: BizMOOC based on in-depth interviews) 
 

Another objective of the conducted research was the expectations of different types of 
courses (face-to-face, non-MOOC online courses and MOOCs) to be examined. MOOCs 
enable anyone, regardless of educational attainment, to participate. This „open” aspect of 
MOOCs was highly valued by those interviewed; although in that respect, it is not clear, 
because – although MOOC are open enrolment – they are not always open content-wise as 
material used is often copyrighted. The collected responses regarding the added values of 
MOOCs in comparison to traditional online courses are summarized on the figure below. 

 

 

Figure 4. Added values of MOOCs. Source: BizMOOC based on in-depth interviews 
 
The interviewed were also asked to outline the disadvantages they associate with 

MOOCs and the summarization of the collected data is presented on the next figure. 
16 out of 50 HEIs interviewed considered that formal recognition of participation 

and/or learning was needed for online courses such as MOOCs. The authors of this report 
assume that the existence of online badges and other forms of MOOC recognition were not 
known to those interviewees. As MOOCs are not recognised by the 
formal accreditation system and education is not standardized across Europe, it is unclear as 
to how, and whether MOOC could fit with qualifications such as Bachelor or Master´s 
degrees or HEI diplomas. 
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Figure 5. Potential disadvantages of and limitations related to MOOCs.  
Source: BizMOOC based on in-depth interviews. 

 
Despite the fact that a large number of HEIs around the world are offering/producing 

online training, numerous challenges remain. According to the interviewees, the main 
challenges for HEIs are the perceived high cost of producing online courses and the costs 
related to hosting or joining a MOOC platform. The main challenges faced are summarized 
in the next table. 

 

 
 

Table 2. Main challenges to participate in MOOC initiatives 
 

The analysis of the received responses shows that MOOCs were perceived by the 
interviewee as adding value to learning and teaching. The collected responses are 
summarized in the next table: 
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Table 3. Expectations from online courses and MOOCs.  
Source: BizMOOC based on in-depth interviews. 

 
The possibility of creating MOOCs for business appears a very good opportunity for 

demonstrating and promoting university-business collaboration, although differences in 
working cultures and practices would need to be addressed. 

Among the benefits of MOOCs for students and non-traditional, eLearning and 
lifelong learners were pointed out the possibility of refreshing and deepening one’s 
understanding of a topic via expert tuition in addition to the freedom and flexibility of self-
paced learning. 

The main challenge to creating MOOCs was perceived to be production costs, but that 
could be mitigated via HEIs collaborating with businesses and other organisations. 

 
Conclusions 
The appearance of disruptive innovation like MOOCs has the potential to transform 

corporate and vocational training as well as the higher education. In line with this necessity 
critical mass of good quality educational content and applications in the problems 
mentioned above and in multiple languages should be created. The need to develop more 
work-orientated training could be addressed through MOOCs in order to meet the needs of 
industry regarding skills, knowledge and competences.  In order for the MOOCs’ potential 
to be best exploited the HEIs need to improve their capacity to adapt and promote this 
innovation. Last but not least, MOOC have the potential to contribute considerably to 
furthering education policies. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

313 

References: 
 
1. EC-Publication. (2017). Digital Single Market, Digital Skills. Retrieved from 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills 
2. BizMOOC Project: http://bizmooc.eu/ 
3. EC-Publication. (2013). Opening up education through new technologies. Retrieved 

from http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/education-technology_en 
4. Jansen, D.; Konings, L. (2016). European Policy response on MOOC opportunities. 

Retrieved from EADTU Open Education and MOOCs Publications: 
https://eadtu.eu/images/publicaties/European_Policy_response_on_MOOC_opportunitie
s_June_2016.pdf 

5. Bates, A. (2015). Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and 
learning for a digital age. Retrieved from Teaching in a digital age: 
http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/ 

6. OECD. (2007). Giving knowledge for free - The emergence of open educational 
resources. Paris: OECD Publishing. doi:http://dx.doi.org/10.1787/9789264032125-en 

7. HOME Project. Retrieved from HOME: http://home.eadtu.eu/ 
8. SCORE2020 Project. Retrieved from SCORE2020: http://score2020.eadtu.eu/ 
9. EMMA: https://platform.europeanmoocs.eu/ 
10. ECO Project. Retrieved from ECO : http://project.ecolearning.eu/ 
11. Translation for Massive Open Online CoursesTraMOOC. (n.d.). TraMOOC Project. 

Retrieved from TraMOOC: http://tramooc.eu/ 
12. Class Central: https://www.class-central.com/  
13. Shah, D. (2015). By the numbers - MOOCs in 2015. Retrieved from Class Central 

Reports: http://www.classcentral.com/report/moocs-2015-stats  
14. Shah, D. (2018). MOOC Course Report: https://www.class-central.com/report/mooc-

course-report-april-2018/ 
15. Sfiri, A., Pietkiewicz, K., & Jansen, D. (2016). Existing MOOC initiatives in higher 

education and business sector and the distribution of MOOC learners in EU28. 
Retrieved from BizMOOC Discussion Papers: http://bizmooc.eu/papers/initiatives/ 

16. Music, A., & Vincent-Lancrin, S. (2016). Massive Open Online Courses (MOOCs): 
Trends and Future Perspectives. Retrieved from OECD Report: 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/CERI/C
D/RD(2016)5&docLanguage=En 

17. Obrist, M., & Monova-Zheleva, M. (2016). Fostering Innovation and Creativity through 
MOOCs. Retrieved from BizMOOC Discussion Papers: 
http://bizmooc.eu/papers/innovation-moocs/ 

18. Norvig, P. (2012). Helping the world to teach. Retrieved from Google Research Blog: 
http://googleresearch.blogspot.com/2012/09/helpingworld-to-teach.html 

19. Pappas, c. (2015). Benefits of Using MOOCs for Corporate Training. Retrieved from E-
Journal „E-learning Industry”: https://elearningindustry.com/6-benefits-of-using-moocs-
for-corporate-training 

20. Monova-Zheleva, M. (2016a). The European Initiative for Massive Open Online 
Courses /MOOCs/ and the Challenges for its Implementation in Bulgaria. Retrieved 
from E-Journal Business Research: http://www.bposoki.bg/en/issue-2/the-european-
initiative-for-massive-open-online-courses-/moocs/-and-the-challenges-for-its-
implementation-in-bulgaria 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

314 

21. Monova-Zheleva, M. (2016b). Identification of regions and players lagging behind in 
MOOC Initiatives. Retrieved from BizMOOC Discussion Papers: 
http://bizmooc.eu/papers/regions-developing/ 

22. Marcin Karwiński, Agnieszka Żur, Mariya Monova-Zheleva, Yanislav Panayotov 
Zhelev, Francisco José Gallego Dolón (2017). BizMOOC Result 2.1: Guidelines for 
business, HEIs, learners (2) Guidelines for Higher Education: 
http://bizmooc.eu/guidelines/heis-without-moocs/?print=pdf  

23. Hollands, F., & Tirthali, D. (2014). Resource Recuirement and Costs of Developing and 
Delivering MOOCs. Retrieved from E-Journal „The International Review of Research 
in Open and Distributed Learning“: 
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1901 

24. Fischer, H., Dreisinger, S., Franken, O., Ebner, M., Kopp, M., & Kohler, T. (2014). 
Revenue Vs. Costs of MOOC Platforms. Discussion of Business Models for xMOOC 
Providers. Based on Empirical Findings and Experiences During Implementation of The 
Project IMOOX. Proceeding of ICERI2014 (pp. 2991-3000). Seville, Spain: ICERI. 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

315 

 
РИСКОВЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  

В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН 
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* Черноморски институт 
** Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 

 
 

Черноморският басейн е територия, която е разпределена между страни с раз-
личен статус и ниво на икономическо и социално развитие, в която са се реализирали  
и продължават да се реализират различни исторически, културни и социални транс-
формации, в която се срещат предизвикателства и рискове от различен характер. 
Днес, макар и формално, територията около Черно море се идентифицира като „Чер-
номорски регион“. За него е важно да сподели принципите  за устойчиво развитие и 
да създаде модели, чрез които се преодоляват различните рискове – икономически, 
социални, природни, технологични. Изследването е насочено към превенция на при-
родните и технологични рискове в крайбрежните зони и водната територия, като 
предпоставка за устойчиво развитие, свързано с непрекъснато усложняващите се тех-
нически  и технологични процеси. Разработката предлага използването на специали-
зиран софтуер за оценка и анализ на риска и управление на превенцията, чието при-
лагане създава перспектива за по-сигурно социално икономическо развитие и ус-
тойчив растеж.  

Слагайки отправната точка върху риска, като възможността за настъпване на 
неблагоприятно събитие с щети, то разбирането за устойчиво развитие е наличие и 
натрупване на знание за по-добро управление и избягване или намаляване на щетите 
в случай на неблагоприятно събитие. Или Оценката на Риска + Избор и изпълнение 
на превенция + Периодичен мониторинг и обновяване, което с добро управление 
дава Устойчиво развитие. 

Усъвършенстването на практичен и удобен инструмент за анализ на риска и уп-
равление на превенцията с прилагането на съвременните методи за комуникация и 
визуализация е целта на настоящата разработка и приложен софтуер. Предлаганата 
система е инструмент за управление, за да подпомага администрация и общество 
започвайки от кметско или общинско ниво, да планират и да осъществяват ефикасни 
мерки за превенция на риска, за регулярен мониторинг и обновяване на данни и 
състояние.  

Като базов инструмент е използвана системата за оценка на риска и управление 
на превенцията RkFMEA (Канев, В. 20111), която е разширена и пригодена за посоч- 

 
 

                                                            
1 Канев В. 2011 - The Black Sea Strategy and security from the View Point of Risk and Prevention 
Management – Environment and Energy Security Risk Prevention Management with RkFMEA, 
International Conference 
The EU Strategy for Black Sea and the Energy Policy in the Black Sea Region, Burgas 2011. 
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ване и очертаване на зони на заплахи и риск. Тази система обединява в единен под-
ход и резултат оценката на риска с настоящите и предлагани бъдещи мерки за пре-
венция и тяхната ефективност и ефикасност.  

Основен принцип на RkFMEA, която е система за управление, е че тя не е ба-
зирана на преобладаващия подход от горе на долу, а на подхода от долу на горе за 
събиране на данните, оценка на риска и планиране на мерките за превенция и управ-
лението им. Системата отчита ресурсите необходими за превенция и това фигурира в 
акронима. 

Системата работи на базата на експертното мнение на специалистите и отговор-
ни администратори на избраното най-ниско административно ниво. Системата е 
разширение и модифициране на FMEA2 и използва стандартизиран набор от коли-
чествени фактори със стойности от 1 до 10. В нея са добавени допълнително и на 
същия функционален принцип още важни фактори за оценка на риска и управление 
на превенцията – този за ефекта на съществуващите мерки за протекция и превенция 
и техния ефект (N) и за предлаганите нови мерки за превенция и техния ефект и ефе-
касност (F). В зависимост от избраното най-ниско и базово административно ниво, 
което ще оценява и въвежда данните, се добавят и други два фактора за хармонизи-
ране на нивата на риска и сравняването им при съпоставими условия – факторът (L) 
за стойността на евентуалните щети от БВП на общината или кметството или 
населеното място, в зависимост от избраното най-ниско административно ниво и 
факторът (D) за коефициента на възрастова зависимост на това административно 
ниво. 

RkFMEA дава количествени измерители и съответно съпоставими измервания за 
нивото на риска (число на приоритета на риска RPN), включващи и настоящите 
мерки и дейности за контрол и превенция (N) и в допълнение дава комплексния 
фактор за риска (RPNF), представляващ нивото на риска с необходимостта от инвес-
тиции за превенция, хармонизираните (нормализирани) нива на риска според богат-
ството на общността (RPNL) и според възрастовите й характеристики (RPND). Систе-
мата и изработеното приложението се използват за оценка и планиране на инвести-
циите в мерки и дейности за превенция срещу произшествия и катастрофи, монито-
ринг на тяхното изпълнение и ефект, справки и докладване с различни анализи с 
разрези през събраната база и с най-полезния за управление инструмент, който е ана-
лиз на тенденциите и промените в нивата на риска и комплексните и хармонизирани 
рискови фактори, най-вече за необходимост от превенция.  

Заплахата и рискът винаги са пространствено локализирани. Системата и прило-
жението позволяват това да бъде зоната на заплаха и риск, определена с директно 
очертаване от експерта или ползване на бази данни, или описана вербално, но лока-
лизирана за кметство, община или друго административно ниво или директно с избор 
на кметство или община. Последваща интеграция се прави за горно ниво – община, 
или област и нагоре. 

Примерът показва очертаване на зона и използването и в базата данни след това 
и до него е пример с общини като ниско административно ниво в област. 

 
 
 
 

                                                            
2 БДС EN 31010 – Управление на риска, Методи за оценяване на риска. 
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Фигура 1. Очертаване на зона 

 

Фигура 2. Ниво община 

 
 

Системата RkFMEA и приложението работят с избор на фактори от таблици, 
описания в текстов формат и оценка на щети и превенция в ориентировъчна парична 
стойност, срок в години или процент. За извеждането на стойността на фактора (F) за 
ефикасността на нова превенция, което става автоматично, е необходимо да се 
остойностят евентуалните щети за избраната зона или община, грубо в порядък. Но 
нематериалните щети като тези за околната среда в системата се оценяват с годините, 
необходими да се възстанови засегната зона. Съответно стойността на превенцията се 
оценява в пари, а за околната среда в години за възстановяване в случай на бедствие 
при изпълнена превенция. Този подход, приложен за пръв път в системата RkFMEA 
дава възможността да се изведе ефикасността на дадена нова мярка за превенция, а 
комплексния фактор за риска RPNF показва колко неотложна е дадена нова мярка за 
превенция. Приложението дава възможност за предлагане и сравняване на няколко 
мерки и избор на подходяща по нейната ефикасност, докато картите на база RPNF 
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показват къде са най-неотложни предлаганите мерки за превенция, съобразени с 
нивото на риска.   

Нивата на риск и изобразяване, на база на RPN са:  
 
Висок за фактор над 250;  

Умерен за фактор от 50 до 250  

Нисък или пренебрежим за фактор под 50 
 

Нивата на риск на база RPNF, RPNL и RPND са: 
 
Висок за фактор над 1700  

Умерен за фактор от 200 до 1700  

Нисък или пренебрежим за фактор под 200 
 

Системата и приложението дават справки в табличен формат и в GIS. За целите 
за планиране и управление на превенцията, съобразена с риска, и вземане на решения 
за инвестиции и приоритети на ниво община и област и нагоре, най-подходящи са 
картите в трите цвята, докато за детайлизиране на самите мерки е подходяща специа-
лизираната информация за администрацията в табличен вид. За обществеността се 
предлага достъп до обобщената  GIS информация. 

След обстойно проучване и тестване в администрации, системата и приложение-
то се нуждаят само от няколко часа веднъж годишно за попълване на данните, което 
е достатъчно за събиране на данни и за извеждане на достатъчна информация за 
вземане на управленски решения. Фигура 2 показва тенденцията на риска за човешко 
здраве за всички заплахи, в област Бургас (симулирани данни), като промяната в 
негативна посока е в червено, без промяна е в жълто и в зелено е с положителна про-
мяна, което означава, че са изпълнени нови мерки за превенция, спрямо предната го-
дина и те имат ефект. 

Разработеното приложение, с достъп от настолен компютър, таблет или смарт 
телефон, експериментално е използвано за рисковете от замърсяване на Черно море с 
нефтопродукти, с детайлен избор на зона и за екологичните и технологични рискове 
за човешко здраве за област Бургас, с избор на община.  

Заплахите и рисковете за Черноморския регион са идентифицирани на база 
преглед на минали събития и резултат от проведена анкета между заинтересовани 
страни в три държави от черноморския регион – България, Румъния и Украина.  

Екологичните и технологични заплахи и риск за човешко здраве за област 
Бургас, включително област Ямбол и Хасково, отново са идентифицирани на база на 
преглед на минали събития и проведени анкети със заинтересовани администрации. 

Основните заплахи или „рискове от“, съгласно нашето широко езиково разбира-
не за значението на думата риск, посочени от участниците в анкетите се фокусират 
върху замърсяването на Черноморските води с нефтопродукти. Те са следните, като 
от проучването са изведени и процентните им тежести: Разлив на замърсители от 
корабоплаване – 45%, разлив на замърсители от точкови източници на сушата – 18%, 
разлив на замърсители донесени от реки – 19%, разлив на замърсители от точкови 
източници в морето – 2%. Общото количество не е 100% защото тук не са включени 
постоянните естествени източници на замърсяване с въглеводороди. Основните 
заплахи за целите на по нататъшна систематизация са детайлизирани във втростепен-
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ни, като тук е даден примера за тези от корабоплаване: Разлив от кораб в открито 
море при сблъсък, повреда, катастрофа – 29%; Разлив от кораб на рейд/в пристанище 
от произшествие или експлоатация (това включва и бункероване, сантинни води, 
претоварни операции, отпадъци) – 32%; Разрешено и нерегламентирано изпускане на 
сантинни води и замърсители от кораб на път в открито море – 39%. 

Заплахите от замърсяване на Черно море водят до рискове, които са идентифи-
цирани и оценявани, за околна среда по крайбрежието, с трайни увреждания на суша-
та; околна среда в морето, с трайни увреждания в морето; рибарство и аквакултури; 
здраве на населението и туризъм/плажове/индустрия (включва и селско стопанство и 
пристанищна индустрия). 

След избор на зона, избор на заплаха, подзаплаха, риск се пристъпва към опреде-
ляне на факторите и описателната част, водени систематично от приложението. Екс-
пертът избира, на база опит и познания, съответната стойност на факторите RPN, 
като от значение е да съобрази съответния фактор дали е в зелената зона (стойност 1 
до 3), жълтата зона (стойност 4 до 6) или червената зона (стойност 7 до 10). За подпо-
магане на избора за съответната заплаха и риск има разработени помощни таблици. 
Освен това се дава оценка за стойността на евентуалните щети. Примерът е от 
извадка от таблицата за избор на ефекта на съществуваща превенция – фактор N. 
Даже и наличие на превантивна мярка, при липса на поддръжка тя не е ефективна, 
или ще е със стойност 8.  

Таблица 1. Ефект на настояща превенция фактор N 

 

Ефект на 
предпазна мярка 
или действие 

Описание на ефекта й Степен 

Абсолютна липса  Абсолютно няма предпазна мярка, контрол или 
действие предвидени за момента 

10 

Изключително 
ниска 

Изключително неефективни или недоказани 
далечни мерки или действия за предпазване или 
избягване на щети и жертви или неподдържани 
съоръжения или други предпазни мерки 

8 

Ниска Нисък ефект на мярката или действието да 
предотврати щети и жертви 

6 

Много висока Много висока степен на сигурност, че 
предпазната мярка или действие ще предотврати 
настъпването на повреди, щети и загуби 

2 

 
Системата и приложението изчисляват съответните стойности за RPN, RPNF, 

RPNL и RPND. Стойността на F се определя от съотношението на стойностите за 
евентуалните щети и разходите за новата мярка за превенция. В случаите на времеви 
стойности това отново е съотношението между двете. Зависимостта не е линейна, 
като се отдава превес на по-големия ефект от новата предпазна мярка. Най-ефектив-
ната е с фактор 10 или червена зона, за да покаже неотложност за нейното изпълне-
ние. 

На следната фигура е показан снимка от екрана на приложението за заплаха от 
замърсяване с нефтопродукти и риск за туризъм за пример на изхвърляне на авто 
масла в къмпинг Градина (симулирани данни). 
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Фигура 3. RPN, RPNF и предложени нови мерки къмпинг Градина 

 
 
По-евтината мярка е с по-висока ефикасност и с по-висока стойност за RPNF и е 

в червената зона. На следващата година тя е приложена и вече нивото на риска е в 
жълтата зона, а и с останалата предложена мярка RPNF е само със стойност 600 в 
жълтата зона, което предполага, че все още не е нужно тя да се прилага. 

 

Фигура 4. Зона къмпинг Градина RPNF на следващата година 
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Системата с приложението ясно показва ефекта на осъществената превенция, а и 
дава възможността да се планира разумно и превантивните мерки да са ефикасни. 
Непрекъснатият годишен мониторинг и обновяване на данните позволява ефективно 
да се планира и следи за изпълнението и да се прилагат мерки за превенция според 
необходимостта и наличните ресурси. 

Обобщаването за целия регион, когато са подадени данни от всички заинтересо-
вани страни и администрации, дава възможност за сравнение и за насочване на ре-
сурси и средства в най-належащите места. 

 

Фигура 5 Интегриран риск за заплахи от корабоплаване (симулирани данни) 
 

 
 

Планирането на превантивните мерки след анализ на риска трябва да се съоб-
разява и с възможностите на населението да се справя с евентуалните последствия от 
природно събитие или технологична криза. Сравняването само на нивата на риска 
RPN например за общините в една област не винаги показва къде рискът е най-
значим по отношение на населението в дадена община. При еднакви щети, но с 
различна демографска структура, едни общини ще се справят по-лесно спрямо други, 
или рискът ще е различен за тях. 

Изследванията и събеседванията с представители на общините, показват необхо-
димостта да се отчита рискът и превенцията съобразно потребностите и възможнос-
тите на населението в дадена административна единица.  

Приложението дава тази възможност за събиране на данни и анализ на риска и 
управление на превенцията на ниво община, като териториалните граници на общи-
ната условно съответстват на зоната посочена по-горе.  

Данните за общините в Бургаска област за заплаха от засушаване и риск за чо-
вешко здраве са обобщени от специалистите и със системата са изведени в табличен 
и GIS формат. Анализите са на база на данните за последните четири години за мина-
ли събития и последствията от тях. Под риск за човешко здраве се разбира риск за 
пряко и непряко засегнати лица.  
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Таблица 2. Нива на риска RPN и RPND за общините в Бургаска област 
 

 
 

Същата информация изведена в GIS е значително по-нагледна и дава по-бърза 
възможност за вземане на управленски решения къде да се прилага превенция с 
приоритет. 

 

Фигура 6. Карти на риск от засушаване RPN и  RPND за Бураска област 
 

 

 
 

Цяла Бургаска област е със средни и високи нива на риска, когато се отчете 
застаряването на населението и мерките би трябвало да са повсеместни. 

 

Община

Населен

ие RPN RPND

БУРГАС Област 412 684 62.97%

Айтос             28 242 62.60% 7 100 700

Бургас            209 331 59.86% 7 100 700

Камено            10 071 80.19% 9 200 1800

Карнобат          23 830 71.36% 8 150 1200

Малко Търново     3 460 98.96% 9 30 270

Несебър           27 273 60.22% 7 100 700

Поморие           27 399 63.09% 7 100 700

Приморско         6 234 63.62% 7 250 1750

Руен              28 170 56.89% 7 150 1050

Созопол           12 738 69.70% 8 250 2000

Средец            14 842 79.40% 8 30 240

Сунгурларе        11 759 76.30% 8 30 240

Царево            9 335 65.40% 7 250 1750

Коефициент 

Възрастова 

зависимост и 

фактор D

Заплаха и тежест % Засушаване
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Системата и приложението й дават възможност за лесно и безпроблемно съби-
ране на данните за анализ на риска и управление на превенцията и то от експертите и 
специалистите, които са най-запознати със заплахите и рисковете в своите общини и 
обикновено най-добре познават необходимостите от превантивни мерки. Този по-
тенциал от знание и експертиза не се използва достатъчно и рационално. Големите 
системи за анализ на риска, на база на обобщени големи масиви статистически дан-
ни, не предлагат решения на регионално или общинско ниво или изискват сериозни 
финансови и времеви ресурси за събиране на данни, а от друга страна не интегрират 
данните за риска с тези за превенцията за да се получи ефикасна превенция там, къ-
дето е необходима. 

Системата и приложния софтуер дават резултат само ако има налични обедине-
ни минимални усилия от страна на всички общини в дадена област или на национал-
но ниво.  Но за това се изисква административна воля, която би довела до по-успеш-
но управление на превенцията и до устойчиво развитие в Черноморския регион. 
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Abstract: The article presents a part of the architecture of an intelligent tourist guide. It is 
intended for users, who are interested in the cultural and historical heritage of Bulgaria. It 
consists of two intelligent agents and a knowledge base in the form of ontologies that are 
described in the article. 

 
 

1. INTRODUCTION 
The region of the Balkans and more specifically Bulgaria are an interesting tourist 

destination. For the digital presentation of our cultural and historical heritage more than ten 
years ago we developed the BECC environment  (Bulgarian Electronic Cataloging Culture) 
[1] that is based on the Cataloging Cultural Objects standard (CCO) [2]. The project was 
updated in connection with building an e-learning environment known as the Virtual 
Education Space [3, 4, 5]. The space provides e-learning services and learning content for 
blended, self-paced, and lifelong learning. In the part related to lifelong learning, 
educational content for cultural and historical heritage has been created, where the 
intelligent tourist guide is a main application [6]. 

The article presents a part of the architecture of the intelligent tourist guide – the main 
components of the back-end of this architecture. The complete architecture of the intelligent 
guide is presented in [7]. 

 

2. RELATED WORKS 
The topic of the cultural and historical heritage of a country is quite common. There 

are a number of works associated with it and they all have particular goals, for example to 
promote some objects or events, give an opportunity to learn something new or just to 
improve people’s knowledge. Various approaches are implemented to accomplish these 
goals such as 3D projects presenting specific places and objects, mobile applications and so 
on, and each one of them uses different technologies.  

The 3D visualization model, presented in [8], is an interesting way of showing 
information about the cultural and historical heritage, and it provides user interaction. In the 
project that the authors are describing in the above-mentioned paper, ontologies are used as 
a knowledge base. However, except for the 3D visualization, there are two main differences 
between that project and our tourist guide. The first one is that through the question-answer 
approach we have the ability to show the user most suitable information for their search. 
This helps us to prevent situations where we could provide redundant and unwanted 
information. In addition, we use intelligent agents to communicate with the user and to 
process the knowledge base, which also contributes to obtaining more intelligent results. 

The mobile application, presented in [9], determines the location of the user and shows 
cultural and historical objects as well as information about them. Also, it uses ontologies to 
represent the knowledge of this domain. Our approach to delivering knowledge to a 
particular user/learner is different. We use specific questions, which are different depending 
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on what the learner is searching for, in order to find out what exactly he/she is interested in. 
Another difference between our application and the mobile one is that we have intelligent agents. 

Nowadays, the topic of question generation based on ontologies is very interesting and 
there is a lot of scientific research and works related to it. One commonly used solution to 
this problem is a multiple choice question generation, presented in [10]. The procedure we 
use is specific because instead of giving multiple choice answers to the learner we want to 
allow him or her to enter their own texts, which we subsequently compare to the knowledge base.  

Another work related with question generation is presented in [11]. The main idea of 
this work is to use ontology and question generation for student testing. One of the 
differences between the testing environment and the TG is that in the guide we benefit from 
multiple ontologies. Another big difference is related with the answers: our goal is to 
generate a readable text that will provide the knowledge searched by the learner. 

 
3. ARCHITECTURE OF THE TOURIST GUIDE 

The architecture of the Tourist Guide (TG) consists of two main parts: a back-end and 
a front-end part. One of the main components of the back-end part, that will be presented in 
this article, are two operational assistants and a knowledge base. The operational assistants 
are responsible for processing the knowledge base and each of them has specific 
responsibilities. The work of the two assistants provides one of the important features of the 
tourist guide – the ability to supply the user with appropriate knowledge and objects, 
depending on what they want to learn/ study. 

The assistants are developed as Jade [12] agents. The Question Generator Agent 
(QGA) is mainly related to understanding what the user wants. This is achieved by 
generating coherent, meaning-related questions in the form of a quest. The knowledge of 
ontologies is used to create the questions. Once the wishes and preferences of the user are 
known, the QGA transmits this information to the other Knowledge Generator Agent 
(KGA) assistant. Its task is, depending on the specific search, to find appropriate 
information from the knowledge base and to convert it into a meaningful text. To contact 
the user, both agents communicate with another Tourist Guide Agent (TGA), which is in 
the front-end of the architecture (Figure 1). 

 

 
 

Fig. 1: Part of TG architecture 
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3.1.  QGA 
The QGA starts with some regular questions to figure out the basic information that is 

searched for. Next, it defines questions for the specific user and search. There are two main 
things the QGA needs to know at the beginning: the location and type of the object 
(museum, costume, etc.). The user’s location is where he or she is at that moment. This 
information is obtained from the GPS of the mobile device, or it can be a location where the 
user wants to go. So when the QGA knows the location it asks the user what kind of object 
he/she wants to learn about. When the user answers this question the QGA has the basic 
information and it is ready to ask more detailed and specific questions. To determine what 
exactly to ask, the QGA uses CHH-OntoNet. First, it looks for proper knowledge related to 
the searched object and location. Then, it constructs the question in a human-readable 
format and the result is a brand new question. When the user replies, a new question is 
generated depending on the received answer. 

Let us assume that the user is in Burgas, and the QGA already knows that. An example 
of a question that the QGA can generate is something like „What kind of cultural and 
historical object would you like to see?”. The user may wish to say they want to see a 
traditional Bulgarian costume. Then the QGA can ask a question about costumes, for 
instance „What kind of costume do you want to see?”. This question is checked against the 
location the user wants to visit. In case the user says he/she wants to see a costume that 
cannot be found in a certain museum in Burgas, the TG will declare it and will wait for a 
new answer. A subsequent question could be „A costume from which Bulgarian region 
would you like to see?”, and so on. After the QGA has sufficient knowledge about the 
users’ preferences, it can pass this information to the KGA. 

 
3.2.  KGA 
The main responsibility of the KGA is to return knowledge. This could be information 

about locations and objects but one of the most interesting features is that it can generate a 
human-readable text. Based on the information gathered by the QGA, the KGA searches for 
proper knowledge in the ontologies, which means that it looks into the axioms of the 
ontologies. When the KGA finds the necessary information it has to convert all the axioms 
into a human-readable text and this is its next important responsibility. The last step is to 
return this text to the other agents so that it can be shown to the user. 

 
3.3.  CHH-OntoNet 
The knowledge base of the TG consists of ten ontologies that are developed in Protégé 

[13]. They present the cultural and historical heritage of Bulgaria and so far there have been 
created ontologies describing the Bulgarian traditional costumes. Most ontologies 
characterize a subdomain or knowledge needed for a subdomain of the Bulgarian cultural 
and historical heritage domain. Ontologies are developed on the basis of the CCO standard, 
which contributes to easy and convenient sharing of data between different systems, 
communities, institutes, and more.  

There are nine ontologies describing a certain part of the cultural and historical 
heritage of Bulgaria: Subjects, FolkloreRegions, Costumes, Agents, Objects, Locations, 
Mаterials, Museums и Expositions These ontologies, as well as their knowledge, are 
structured in a way that meets the requirements of the CCO standard. There are ontologies 
corresponding to the dictionaries defined in the standard, and others to the specific objects 
that are described. 
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The distribution of knowledge in particular ontologies is very important, as on the one 
hand it is easy and convenient to compare the knowledge to the requirements of a standard. 
On the other hand, the partition of the domain of the cultural and historical heritage of 
Bulgaria into separate sub-domains allows effective, distributed maintenance and editing of 
the ontologies and knowledge in them. Separate ontologies can be upgraded and changed 
without influencing the others. Also, the addition of knowledge and new ontologies related 
to new objects  is simple and it does not require to make changes to the structure of the 
other ones. 

The objects of the cultural and historical heritage such as traditional Bulgarian 
costumes are usually placed in different expositions. At the same time, these expositions 
are located in specialized museums. This is a precondition for the development of 
additional ontologies containing knowledge about expositions and museums.  

In Fig. 2 can be seen all the ontologies that have been created so far, as well as the 
relations between the knowledge in them. Each of the presented ontologies uses knowledge 
from other ontologies to describe some of the concepts. In this way a network of 
interconnected concepts is created in separate ontologies. For example, Costumes in the 
Costume Ontology uses Objects (includes concepts such as types of clothing and their basic 
features), Materials (materials used in the manufacture of traditional costumes), and others. 

The Meta-ontology is the only ontology that does not contain knowledge about the 
cultural and historical heritage of Bulgaria. It describes additional knowledge related to the 
other ontologies. This knowledge is used as a distributor by the operational agents to 
determine where and what to look for when they are creating a survey. 

 

 
 

Fig. 2.  Linked ontologies in the domain of the cultural and historical heritage of Bulgaria 
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CCO Representation. The structure of the ontologies and knowledge described 
therein is developed in accordance with the requirements of the CCO standard. By defining 
the standard, it is necessary to create and use authoritative dictionaries (autoritis) that serve 
as repositories for the most commonly used terms in describing objects. Together with the 
dictionaries, the standard defines the ways to describe the objects of interest – a work 
record. 

CCO Authorities. The Standard defines four such dictionaries in which terms are 
grouped together: Concepts, Personal and Corporate Names, Subjects, and Georaphy 
Places. In the field of the cultural and historical heritage of Bulgaria, such dictionaries can 
present the knowledge related to the materials, the types of cultural and historical objects, 
the folklore regions of Bulgaria, museums and others. In Fig. 3 „CCO Authorities and 
Corresponding Ontologies“ are shown authorities that the standard defines and their 
corresponding ontologies. 

In addition to the way the data is distributed, the standard also defines a rich set of 
elements that specific data must hold. Each dictionary defines individual elements 
necessary for a complete description of the terms. The standard offers mandatory and free 
elements, both of which are presented in the ontologies mainly through properties. In Fig. 3 
can be seen some of the mandatory elements and their corresponding properties for each 
ontology. For example, costumes as a type of object are defined in the Objects ontology, 
and are used in the Costumes ontology by setting additional characteristics defining 
traditional Bulgarian costumes. According to the standard, each term must have a name that 
may be preferred or the most commonly used one, alternative (eg in a different language), 
etc. In our case, we can say that the added annotations, and in particular the labels to the 
class, as well as the specified languages (Bulgarian and English) fulfill the requirement of 
the standard for a description of the different existing names of the terms. 

By definition, the Concept Authority states that there must be a mandatory field of the 
term, which has to be a Note, i.e. a description of additional characterizing information 
about the term is required. To achieve this is used a set of other defined properties of the 
classes involved in different axioms. Similarly, the recommendations and requirements of the 
standard for dictionaries are followed in the presentation of knowledge in other relevant ontologies. 

 

 
 

Fig. 3. CCO Authorities and Corresponding Ontologies 
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CCO Work Records. As mentioned, the standard distinguishes two separate 
components in the presentation of data: dictionaries and work records. Both the structure of 
the dictionaries and the objects comply with the requirements for mandatory elements. The 
ontologies that have been implemented up to now describe three types of work records. 
One is Bulgarian traditional costumes, typical of the respective regions of Bulgaria. The 
other kind of objects are museums. They are treated as separate and standalone work 
records, possessing the distinctive features of the objects, and as separate public units 
whose data, according to the standard, is a part of the Personal and Corporate Name 
Authority. The third one are the expositions in which the individual costumes are placed. 
Figure 4 shows the correspondence of the described objects in the ontologies and the 
objects of the CCO standard. As a mandatory field, each object must have a description of 
what type of objects, already listed in the Objects Authority, it belongs to. We have 
achieved this in our ontologies extremely easily since the classes describing costumes and 
museums in the Costumes and Museums ontologies are subclasses of the defined parent in 
Objects. 

 

 
 

Fig. 4. CCO Work Record and the Corresponding Ontologies 

 
4. CONCLUSIONS  
 

The architecture of the TG has been created so that it can be extended and adapted to 
different cultural and historical objects. The main purpose of the TG is to provide a variety 
of cultural and historical routes and knowledge to users in an interesting and intuitive way. 
For this reason, its architecture will expand with additional features such as generating 
virtual 3D routes, suggesting different tourist routes in one area according to the location, 
and others. The proposed tourist guide is a major part of the Lifelong learning project in the 
Virtual Education Space in the section of the non-formal learning. 
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РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В РЕГИОН ДОЛЕН ДУНАВ 
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Стопанска академия Свищов 

 
 

Целта на настоящата разработка е да се анализира потенциала за развитие на 
туризма в българорумънската територия на регион Долен Дунав и да се очертаят пре-
дизвикателствата през бизнеса и публичния сектор при реализиране на бизнес идеи в 
областта на туризма. 

Съгласно приетата в практиката категоризация, регион Долен Дунав обхваща 
частта от река Дунав от пролома Железни врата (945-ти километър) до делтата на 
реката. Най-голямата част от прилежащите територии са румънски, следвани от 
българските, сръбските и украинските. Молдова присъства почти символично по 
поречието на Долен Дунав и няма практическо значение за развитието на туризма.  

В този участък на реката са разположени 35 града – 20 румънски, 10 български,  
4 украински и 1 сръбски. Те се свързват чрез 8 моста (два в района на пролома 
Железни врата, два по българорумънската граница и четири – в Румъния, от които 
този в Браила е в процес на изграждане) и 6 ферибота. Територията е богата на 
културно-исторически и природни забележителности, част от които са включени в 
осем природни парка и защитени територии.   

Анализът на туристическия потенциал в българорумънската територия на регион 
Долен Дунав се детерминира от няколко ограничения.  

Първо. Обхватът на териториите, които имат отношение към развитието на 
туризма, се дефинира по различен начин в различните европейски и национални до-
кументи.  

Така например по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-
2020“, чрез която се финансират проекти по макрорегионалната Стратегия на Евро-
пейския съюз за региона на река Дунав, е избираема територията на цяла България и 
Румъния.  

По Програма Interreg – V-A Romania-Bulgaria са избираеми само областите (ниво 
NUTS 3), които са прилежащи към българорумънската граница от двете страни на 
Дунав.  

Съгласно Концепцията за туристическото райониране на България1, в район 
Дунав се включват общини от северните части на Северозападен и Северен Центра-
лен район, както и някои общини от Североизточен район (главно от областите 
Търговище и Шумен).  

 

                                                            
1 Концепция за туристическото райониране на България, Министерство на туризма, 2015. 
http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/raionirane/koncepcia.pdf 
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Фиг. 1. Туристически райони съгласно Концепцията за туристическото райониране  
на България 

Източник: Концепция за туристическото райониране на България,  
Министерство на туризма, 2015 

 
В Румъния зонирането на туристическите ареали е направено в разработка на 

Министерството на регионалното развитие и публичната администрация – „Прост-
ранствено планиране на националната територия“.2 Според този документ същест-
вуват два вида зони: 1) тези с висок туристически потенциал (24% от националната 
територия), които включват национални паркове и биосферни резервати, защитени 
територии, културно наследство от национален и международен интерес, музеи и 
паметници, спа ресурси; 2) зони с висок туристически потенциал (34% от национал-
ната територия), с природни ресурси и културно наследство от специален национален 
интерес. 

Разработени са и регионални туристически стратегии, но те са обвързани по-
скоро с Националната стратегия за регионално развитие на Румъния, а не със страте-
гия за развитие на туризма. Като цяло няма териториално деление, с което да се де-
финира обхватът на областите, които са свързани функционално, исторически или по 
друг начин с туризма в регион Долен Дунав. 

Второ. В пряка връзка с първия проблем е и втория – наличие на сериозни ин-
формационни ограничения при набирането на адекватна и съпоставима информация.  

Данните от Евростат са на ниво NUTS 2 – райони за планиране (с малки изклю-
чения). Детайлният и задълбочен анализ изисква информацията да бъде набирана 
поне на ниво NUTS 3 (области), ако не и на по-ниско ниво – общини (LAU 1).  

                                                            
2 Mitruţ Constantin, Constantin Daniela-Luminiţa, Gruiescu Mihaela. Tourism potential and the 
diminishing of regional disparities in romania, http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2009/v2-
economy-and-business-administration/25.pdf . 
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Някои от показателите следва да се използват внимателно, тъй като в състава им 
се включват различни подкатегории. Така например в общия брой нощувки влиза и 
броят на нощуващите по работа. В същото време е възможно част от туристите да са 
посетили даден регион без да регистрират нощувка в него.  

Всички тези ограничения са предизвикателство пред анализа, което може да се 
преодолее чрез внимателно използване на допълващи се методи и показатели, с което 
да се очертае поне частично картината на потенциала за развитие на туризма в регион 
Долен Дунав. 

 
*** 
Отчитайки ограниченията в обхвата на анализа, можем да очертаем някои от 

параметрите на туристическия потенциал в българорумънската територия на регион 
Долен Дунав. За целта ще бъдат използвани стандартни индикатори за оценка на 
потенциала за развитие на туризма – брой на местата за настаняване, броя на леглата 
и брой на нощувките в местата за настаняване. 

Общият брой на местата за настаняване в България през 2016 г. възлиза на 
3331, а в Румъния – на 7028. В този случай абсолютните числа не могат да бъдат база 
за сравнение, поради разликата в мащаба на двете страни. Ако проследим темпа на 
нарастване в двете държави, можем да установим относителното изменение на капа-
цитета (местата за настаняване), а данните по години ще ни дадат представа за дина-
миката по години през този период. 

За целия период (2016 спрямо 2006 година) броят на местата за настаняване е 
нараснал 1,81 пъти в България и 1,49 пъти – в Румъния. Темповете на изменение по 
години са представени на фиг. 2. 

 

 
 

Фиг. 2. Темп на нарастване на броя на местата за настаняване в България и Румъния  
през периода 2007-2016 г. 

Източник: Изчисления на авторите по данни от Евростат. 
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Както се вижда, и в двете страни се наблюдава спад в темповете до 2011 година, 
когато глобалната криза се усеща най-силно. През 2012 г. България прави първи зна-
чителен скок и осъществява бързо нарастване – 1,19 пъти. С една година закъснение 
това се случва и в Румъния. След това темповете се успокояват и през последните 
години броят на местата за настаняване се запазва относително постоянен.  

Ако вземем данни само за районите (NUTS 2), които са прилежащи към българо-
румънската граница, ще установим, че темповете на изменение на броя на местата за 
настаняване е много по-нисък – 1,46 – за България и 1,18 – за Румъния. Причина за 
това е, че и в двете страни туризмът е много по-силно развит в т.нар. традиционни 
насоки – морски – за България и планински – за Румъния.  

Подобна е картината и по отношение на броя на леглата в местата за настаня-
ване. Общият брой легла за настаняване в България през 2016 г. възлиза на 328264 бр., а в 
Румъния – на 326098 бр. В България за периода 2006-2016 г. те нарастват 1,33 пъти, а 
в Румъния – 1,14 пъти, като по време на кризата 2008-2011 г. се наблюдава спад и в 
двете страни (фиг. 3), който по-късно бива наваксан. 

 

 
Фиг. 3. Темп на нарастване на броя на леглата в местата за настаняване  

в България и Румъния през периода 2007-2016 г. 
Източник: Изчисления на авторите по данни от Евростат. 

 
Малко по-различна е обаче ситуацията в районите за планиране, които са 

прилежащи към българорумънската граница. Ако в България все пак се наблюдава 
положителен темп на нарастване на броя на леглата в местата за настаняване в 
районите от Северна България, то в Румъния се наблюдава спад от 0,86 пъти за 2016 
г. спрямо 2006 г.  

Общият брой на нощувките в местата за настаняване през 2016 г. в България е 
25 185 996, а в Румъния – 25 274 649. В България за периода 2006-2016 г. те нарастват 
1,45 пъти, а в Румъния – 1,33 пъти, като най-голям е спадът в Румъния през 2009 г. 
(фиг. 4), който по-късно бива наваксан. 
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Фиг. 4. Темп на нарастване на броя на нощувките в местата за настаняване  

в България и Румъния през периода 2007-2016 г. 
Източник: Изчисления на авторите по данни от Евростат. 

 
В прилежащите райони към българорумънската граница изменението е сходно, 

макар и малко по-малко. За България то е 1,23, а за Румъния – 1,08 пъти нарастване 
на броя на нощувките през 2016 г. спрямо 2006 г.  

От общо 25 185 996 броя нощувки в местата за настаняване през 2016 г. в 
България 16 150 666 са на чужденци. Това представлява 64% от общия брой нощув-
ки. За Румъния броят на нощувките на чужденци за 2016 г. са 4 812 050 или малко 
над 19%. Близо половината от нощувките на чужденци са в столичния регион 
Bucuresti – Ilfov. В България преобладаващият брой нощувки на чужденци са в Севе-
роизточен и Югоизточен регион. 

Северозападен и Северен централен са с най-ниски показатели както по брой 
нощувки (общо), така и по брой нощувки на чужденци. В подобна ситуация са и 
южният и югозападният регион на Румъния, които са съседни на северните ни 
райони.  

Като цяло България има по-голям потенциал за развитие на туризма, но той се 
дължи преди всичко на морските и планинските райони. В Румъния най-силно 
привлекателни са централните части в Карпатите. Регионът на Долен Дунав и от 
българска и от румънска страна е силно изостанал както по брой места за настанява-
не, така и по брой нощувки. 

На фиг. 5 е демонстрирано оползотворяването на наличният потенциал. В случая 
показателят е Брой нощувки на едно легло в местата за настаняване. 
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Фиг. 5. Годишен брой нощувки на едно легло в местата за настаняване в България и Румъния 

през периода 2006-2016 г. 
Източник: Изчисления на авторите по данни от Евростат. 

 
Както се вижда, натоварването на едно легло в местата за настаняване в 

България през периода 2006-2016 г. малко превишава това в Румъния. Средно едно 
легло в местата за настаняване в България през този период се използва 79 дни в 
годината, а в Румъния – 69 дни годишно. Това означава малко по-добро оползотворя-
ване на наличния капацитет в България от този в Румъния. 

Данните показват, че средната заетост на едно легло в местата за настаняване в 
България в прилежащите райони към българорумънската граница през периода 2006-
2016 г. възлиза на 71 дни годишно, а в Румъния – 48 дни годишно. Това още веднъж 
потвърждава факта, че както потенциалът, така и оползотворяването му в прилежа-
щите територии на регион Долен Дунав от двете страни на границата са ниски и за 
България и за Румъния. 

Разбира се, както уточнихме по-горе, данните на ниво район за планиране не са 
достатъчно релевантни, тъй като включват по-голям обхват от пряко свързаните с 
Дунав територии, но въпреки това изясняват една по-широка картина на проблемати-
ката на този регион. 

 
*** 
Основните предизвикателства пред бизнеса и публичните власти при реализира-

не на бизнес идеи в областта на туризма в българорумънската територия на район 
Долен Дунав, са свързани както с планирането, така и с реализирането на необходи-
мите интервенции. В този смисъл няколко важни аспекта следва да бъдат очертани: 

1) Доколкото планирането на туристическото развитие се осъществява на някол-
ко нива, един от най-важните въпроси е свързан с наличие на визия на най-високо 
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ниво, която да бъде разпозната от по-ниските нива и включена в плановете, програ-
мите и проектите в двете страни на регионално и местно ниво.  

В това отношение България и Румъния са облагодетелствани от факта, че двете 
страни са натоварени със задачата да координират третата приоритетна област („To 
Promote Culture, Tourism And People To People Contacts”) на Стратегията за развитие 
на Дунавския регион.  

 

В нея са формулирани 7 цели, насочени към:3  
 Разработване на т.нар. Дунавски бранд за целия Дунавски регион; 
 Подкрепа за прилагането на хармонизирана система за мониторинг на туриз-

ма, която да може да предоставя пълни и съпоставими статистически данни 
във всичките 14 държави-членки, включени в Стратегията за развитие на 
Дунавския регион; 

 Разработване на нови и подкрепа на съществуващите Културни маршрути, 
свързани с Дунавския регион; 

 Разработване на екологични туристически продукти по Дунавския регион; 
 Създаване на „Синя книга“ за културната идентичност на Дунав; 
 Гарантиране на устойчивото опазване на културното наследство и природ-

ните ценности чрез разработване на подходящи клъстери и мрежи от музеи, 
тълкувателни и посетителски центрове в региона на река Дунав; 

 Насърчаване на обмена и създаването на мрежи в областта на съвременното 
изкуство в Дунавския регион 

Реализирането на тези цели е обект на дискусия по време на Международната 
конференция за макрорегионално сътрудничество в областта на туризма и енергети-
ката, която се проведе в София през месец май 2018 г.. Обсъдени са няколко идеи, 
като създаване на общ Балкански туристически маршрут, въвеждане на енергийната 
ефективност в местата за настаняване и хранене и др.  

 
2) Туристическото райониране е подход за управление на туристическите дести-

нации, който през последните години се прилага все по-интензивно както на нацио-
нално, така и на наднационално ниво. В Европа туристическото райониране е един от 
подходите, наложили се при т.нар. макрорегионални стратегии в частта им за 
развитие на туризма. В България за първи път се въвежда в  новия Закон за туризма4 
от 26.03.2013 г.  

Едно от изискванията на Закона е да се провежда държавна политика в областта 
на туризма, като се разработва и утвърждава Концепция за туристическо райониране 
на страната. През 2015 г. такава Концепция е приета и според нея, България се раз-
деля на 9 района, един от които е район Дунав5. 

 

Концепцията повдига няколко важни въпроса:  
 Да се дефинират целите на туристическите райони. Обикновено те са свърза-

ни с формирането на регионални туристически продукти и осъществяване на регио-
нален маркетинг и реклама, съобразени със спецификите на съответния район; 

                                                            
3 https://www.danubecultureandtourism.eu/  
4 Закон за туризма, Обн. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., в сила от 26.03.2013 г., посл. изм. ДВ. 
бр.96 от 1 Декември 2017 г. 
5 Концепция за туристическото райониране на България, Министерство на туризма, 2015. 
http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/raionirane/koncepcia.pdf  



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

338 

 Да се дефинират основните изисквания към туристическите райони, като тук 
е спазено важното изискване територията на една община да не може да бъде разде-
ляна между два района и да не може да принадлежи едновременно към два различни 
туристически района. 

Концепцията за туристическите локализации е намерила място и в Националната 
концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013–2025 г. Една от препоръките в 
нея е свързана с пространствено/устройствено планиране на агломерационните 
образувания от нов тип – туристическите.6 Особено важно е, че НКПР разглежда 
туристическото развитие не като тясно секторно планиране, а като елемент на интег-
рираното пространственото планиране.7 При развитието на Дунавското крайбрежие 
се прилага принципа на интегрираното планиране и управление на територията и 
акваторията.  

Концепцията за туристическото райониране на България стъпва върху модерния 
подход – а именно цялата територия на страната да се разглежда като такава с турис-
тически потенциал (без да се оставят „бели полета“), да е част от даден туристически 
район и да подлежи в една или друга степен на интервенции за подпомагане 
развитието на туризма8. Това е обещаващо от гледна точка на стратегическото плани-
ране на развитието на туризма, но не е достатъчно, тъй като формулираните цели на 
отделните туристически дестинации се нуждаят от подкрепа, вкл. финансова, с което 
да се гарантира реализирането на планираните мерки и проекти. 

Концепцията разглежда Дунавския регион като културно пространство, в рам-
ките на което необходимо да се изгради културна инфраструктура в подкрепа на ту-
ризма. Акцент се поставя върху европейският Дунавски културен маршрут, който се 
нуждае от целенасочена политика за опазване на културните ценности и използване-
то им като ресурс за икономическо развитие. 9 

 

3) Въпросите за финансирането на идейни проекти винаги е на дневен ред. По 
тази причина една от инициативите по време на българското председателство, обсъж-
дана и на съвета на ресорните министри в София, е за създаване на европейски фонд, 
който да отпуска средства за развитието на туризма. Това е нов инструмент, който 
може да бъде включен в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС (за 
периода 2021-2027 г.)  

Министерството на туризма на Р България прави анализи за нуждите от финан-
сиране на културни-историческите паметници, регионалния туризъм и маркетинг в 
сектора. Възможни източници на финансиране са ОП „Региони в растеж“ и Програма 
за развитие на селските райони в следващите им итерации през новия програмен 
период. 

В Румъния е разработен национален туристически мастер план за развитие на 
туризма (National Tourism Development Master Plan) за периода 2007-2026 г. но 

                                                            
6 Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. 
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3004 стр. 8 
7 Пак там, стр. 81 
8 Концепция за туристическото райониране на България, Министерство на туризма, 2015. 
http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/raionirane/koncepcia.pdf 
9 Национална концепция за пространствено развитие 2013–2025 г. 
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3004 стр. 98 
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според експерти, финансовите и промоционални инструменти в него няма да са 
достатъчни за изграждане на качествена туристическа инфраструктура10.  

Туризмът е отделна приоритетна ос по ОП „Нарастване на икономическата 
конкурентоспособност“ (Increase of Economic Competitiveness“) на Румъния. Туриз-
мът се подкрепя и по Регионалната оперативна програма (The Regional Operational 
Programme). Съществуват и някои други източници, като такива за МСП, НПО и 
други, с които също се подкрепят инициативи, насочени към туризма. 

Най-популярният инструмент за финансиране на проекти в двете страни през 
текущия програмен период (2013-2020 г.), е Програмата Interreg – V-A Romania-
Bulgaria. В нея туризмът не е пряко дефиниран като стратегическа цел, но косвено е 
включен във втората приоритетна ос („Зелен регион“). По трите покани за финанси-
ране на проектни предложения са сключени общо 84 договора, от които 21 – свърза-
ни с околната среда и културата, вкл. туризма. Общата стойност на тези проекти е 
близо 19 млн. евро.11    

Развитието на туризма, свързан с изграждане на зелени коридори, зелени оси, 
зелени пътища, има голям потенциал. Инвестициите в тази посока трябва да бъдат 
приоритетни за всички държави попадащи в регион Долен Дунав. 

4) Устойчивият характер на финансираните проекти е въпрос с перманентна 
важност. При някои от проектите, с приключването на финансирането, спират и 
активностите по тях. Ето защо е необходимо да се подхожда особено внимателно 
още при планирането на проектни инициативи, като се включат релевантни заинтере-
совани страни, които разпознават проектите като свои, имат собственост на резулта-
тите и са готови и мотивирани да търсят различни начини за непрекъснато управле-
ние на туристическата инфраструктура. 

Обвързването на проектите не само с целите на финансиращият инструмент, а и 
с политиките и стратегиите за развитие на региона също е важно за осигуряване на 
устойчивост. Необходимо е приносът на проектните резултатите да са основа, пред-
поставки или условие за изпълнение или продължаване на инициативи, които са пла-
нирани в други документи. Надграждането над проектните резултати и допълняе-
мостта с други проекти и политики ще осигури дългосрочното развитие на региона, 
като цяло и на туризма в частност. 

 
*** 

Като цяло туризмът в регион Долен Дунав е по-слабо развит в сравнение с този в 
горното и средното течение на реката. Там има много по-голям брой места за 
настаняване, изградени са велосипедни маршрути и множество атракции, ежегодно 
се провеждат редица събития и има цялостна нагласа за туризъм, свързан пряко или 
косвено с река Дунав.  

Доколкото въздействието на туризма върху региона зависи от привлекателност-
та, стойността, количеството и качеството на туристическите атракции в областта, а 
също и от информацията за тях, то можем да обобщим, че дори и наличният потен-
циал в регион Долен Дунав (колкото и да е малък) остава неизползван в необходима-

                                                            
10 Mitruţ Constantin, Constantin Daniela-Luminiţa, Gruiescu Mihaela. Tourism potential and the 
diminishing of regional disparities in romania, http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2009/v2-
economy-and-business-administration/25.pdf 
11 CITIZEN'S SUMMARY  of  the  Annual  Implementation  Report for 2017 regarding the Romania-
Bulgaria Interreg V-A Programme 
http://www.interregrobg.eu/images/fisiere/Stiri/Summary%20AIR%202017.doc  
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та степен. Той се приема за даденост и не се развива достатъчно или се прави по на-
чин, който не е устойчив и следователно е неперспективен.  

България и Румъния следва да се възползват от обявените намерения на Евро-
пейската комисия12, която се стреми да намали пречките на наднационално ниво за 
развитие на туризма чрез действия в следните насоки: 

 Стимулиране конкуренцията в туристическия сектор в Европа; 
 Подпомагане развитието на устойчив, отговорен и качествен туризъм; 
 Създаване на имидж на Европа, в която има устойчиви и висококачествени 

дестинации; 
 Максимизиране потенциала на европейските финансови политики и инстру-

менти за развитие на туризма. 
 

Според Националната концепция за пространствено развитие на България, по 
Дунавското крайбрежие се формира ос, която засега е второстепенна, но има въз-
можност в бъдеще да прерасне в главна ос със структуриращо значение за национал-
ната територия.13 Повишаването на значението на региона от българска страна може 
да се превърне в стимул и за румънската страна и съвместно да се изгради цялостен 
туристически регион, който да е съпоставим на останалите туристически дестинации 
в Европа по функционалност и качество.   
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Abstract: With this report will attempt to present the challenges and opportunities for 
adaptation to changes in the regions through the need to assess the financial needs of the 
blue economy in order to realize its growth potential in the regions by highlighting 
favorable opportunities for creating of jobs mainly from beginners and family 
entrepreneurs, small and medium-sized enterprises. The creation of sustainable regional 
economic growth must also be linked to the stimulation of the process of creating quality 
and sustainable jobs based on blue technologies, as a result of the development of ideas 
and the exchange of best practices between science and business. 

Key words: regional development, regional economic growth, blue circular economy, blue 
economy 
 
 

1. Предизвикателства пред регионалното развитие в България 
Повишаването на ефективното и ефикасното планиране, програмиране и използ-

ване на националните ресурси в областта на осъществяването на ефективна регионал-
ната политика за ограничаване на регионалните дисбаланси налага да се актуализира 
и адаптира нормативната база, като същевременно се оптимизира процеса на управ-
ление на регионалното развитие в контекста на засилената „регионализация“ на по-
литиките и програмите, децентрализация на управлението и мобилизиране на ресур-
сите на различни териториални нива, което включва и повишаване на степента на 
участие на гражданите и  заинтересованите страни в процеса на формиране и прила-
гане на политиката за регионално развитие. Проблемите в областта на регионалното 
развитие в България могат да се идентифицират, след като се анализира ефективност-
та на прилаганите мерки, програми и политики в икономически, социален и екологи-
чен контекст през изминалия програмен период 2007-2013 г., и на основата на иден-
тифицирането на проблемите са създаде възможност за подобряване на регулаторна-
та рамка в областта на регионалното развитие. За да бъде подобрена регулаторната 
рамка в областта на регионалното развитие в България е необходимо  да се иденти-
фицират ключовите проблеми при прилагането на разпоредбите в нормативната рам-
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ка, освен това трябва да се определи и необходимостта от законодателни промени с 
цел подобряване и свързване на национално законодателство с измененията на зако-
нодателството на ЕС. Подобряването на регулаторния процес е жизнено необходимо 
условие за подпомагане на общите усилия във всички области на развитието за по-
стигане на цели за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, залегнали в Стра-
тегията „Европа 2020”1. Необходимостта от извършването на документален и кон-
тент анализ за установяване на релевантността на документацията, засягаща страте-
гическата визия, приоритетите, актовете за прилагане, наблюдение и контрол на ор-
ганите за управление на регионалното развитие на различни териториални нива. 
Едновременно с това трябва да бъде извършен и сравнителен анализ по отношение на 
аналогичното законодателство, политики и практики в други държави-членки на ЕС, 
както и да бъде извършена оценка на капацитета за управление, координация и 
контрол на процесите в областта на регионалното развитие, приложението и ефекта 
на институционалните и административните практики, които отразяват наличието на 
капацитет и способност на институциите и администрациите за ефективна координа-
ция и справяне с проблематиката на интегрираното  и устойчиво регионално разви-
тие в отделните териториални единици. Съществен недостатък при осъществяването 
на анализ в областта на регионалното развитие е невъзможността на използването на 
иконометричните инструменти за оценка, в това число и на метода за анализ 
„разходи-ползи“, която е ограничено поради невъзможността с точност и пълнота да 
бъдат обхванати преките и/или косвените резултати и въздействия на регулаторната 
рамка за регионално развитие върху икономическите процеси и субекти и върху 
процеса на публично финансиране (съфинансиране). 

При осъществяването на оценка на въздействието в областта на регионалното 
развитие се вземат следните критерии за оценка на въздействието политически, ико-
номически, социални, екологични и пространствени критерии. Където обхватът и 
приложението на политическите критерии се отнася до извършването на оценка на 
актуалната политическа  визия и ангажираност, съществуващата институционална 
организация и административен капацитет. Взема се също така под внимание и 
времето необходимо за разработване, приемане и влизане в сила на нормативните 
актове, както и обективната изграденост на съществуващите системи за наблюдение 
и контрол, които трябва да бъдат обвързани с създаването и повишаването на въз-
можността за осигуряване на публичност и прозрачност на законодателните решения. 
При приложението на икономическите критерии трябва да се показва начина, по – 
който прилаганите регулации са съобразени със икономическите характеристики и 
степента на развитие на отделните териториални единици и региони в България. Това 
налага търсенето на съответствие с нуждите от структурно приспособяване, развитие 
и адаптиране на законодателните мерки към икономическите мерки и предизвикател-
ства в Европейския съюз и световната икономика. Чрез приложението на икономи-
ческите критерии ще трябва да се търси възможност за повишаване на конкуренто-
способността и иновативността, освен на общинско ниво и на макрорегионално ниво, 
като се създадат възможности за осъществяването на мобилизация на икономически-
те партньори и повишаване на ефективността и ефикасността на използваните финан-
сови ресурси за постигане на целите и приоритетите на политиката за регионално 
развитие.  Необходимостта от осъществяването на оценка на социалните критерии се 
налага поради гарантирането на равнопоставеност на участието на различни групи от 

                                                            
1 Съобщение на ЕК, Разумно регулиране в Европейския съюз, Брюксел, COM(2010) 543 final. 
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населението в процеса по прилагането на новоприетото законодателството, с което да 
се търси възможност за повишаване на ангажираност на социалните партньори и 
гражданското общество, както и засилване на интереса и активността на младите хо-
ра. Оценка на екологичните критерии е необходима с цел осъществяването на прин-
ципите на устойчивото развитие и интегрирането на глобалните цели в законодател-
ството на регионално ниво. Определянето на значението на пространствените крите-
рии е свързано със създаването на възможност за постигане на хармоничното и ба-
лансирано развитие на територията на отделните региони/административно-терито-
риални единици/ в страната, с цел успешното реализиране на плановете за интегрира-
но градското възстановяване и развитие, чрез което да се създаде възможност за 
преодоляването на периферността и негативните последици за конкретните терито-
риални единици притежаващи неблагоприятни географски и/или демографски харак-
теристики, инфраструктурна достъпност и свързаност, както и ниско ниво на раз-
витие на териториалното и междурегионалното сътрудничество в страната. 

 
2. Регионалното развитие и приложение на синята кръгова икономика 
Чрез приложение на синята кръгова икономика ще се създаде възможност да се 

гарантира в отделните региони реализирането на продължителен устойчив икономи-
чески растеж без да се оказва негативно въздействие върху околната среда, а съще-
временно се повиши конкурентоспособността на регионите и се създадат условия за 
създаването на нови и запазването на съществуващите работни места. Определено 
трябва да се обърне нужното внимание и да се открои значението на синята кръгова 
икономика върху открояването на възможностите за постигането на устойчив регио-
нален икономически растеж, чрез търсенето и предлагането на оптимални решения 
при използването на ресурсите, при създаването на предпоставки за намаляване на 
отпадъците и ограничаване, а и дори премахване на замърсяванията към околната 
среда. Като по този начин се търси създаването на възможности за ограничаване на 
размера на направените разходи и едновременно с това се създадат възможности за 
осигуряване и въвеждане на нови продукти и услуги, които са изцяло следствие на 
екологично чисто и безотпадно производство. През настоящия програмен период 
2014-2020 г. са предвидени над 2 млрд. лв. в сферата на водоснабдяването и канали-
зацията, но предвидените средства не трябва да бъдат използвани само и единствено 
за изграждането на базисна инфраструктура, а трябва да бъдат използвани, както за 
създаването на енергийно и ресурсно ефективни системи, така и за пълното оползот-
воряване и използване на отпадъчните води като ресурс, от една страна за напоител-
ни цели и от друга за подхранване на подпочвените води. Научната общност в стра-
ната трябва да обърне необходимото внимание към използването на иновативни ме-
тоди и подходи при изпълнението на основната цел на синята кръгова икономика 
свързана с извличането на максимална добавена стойност на вложените ресурси, кои-
то трябва не просто да щадят околната среда, но и едновременно с това трябва да 
създават устойчив и социален растеж, който да е резултат от преструктурирането 
и/или създаването на безотпадни екологосъобразни и ресурсощадящи производства. 
Този процес налага от една страна преосмисляне на стратегическата, преразглеждане 
на законодателната, повишаване на инвестиционната и подобряване на образовател-
ната дейност на национално и наднационално ниво, тъй като трябва да бъде изграде-
но обществено съзнание и разбиране, не само за опазване на водните ресурси, а и за 
биологичното разнообразие  в заобикалящите ни екосистеми. Опазването на природа-
та налага публичните институции да работят в партньорство с иновативния бизнес, 
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да подпомагат действията на бизнеса при въвеждането на новите технологии в произ-
водствените процеси,  за да може от една страна да бъде постигната висока степен на 
устойчивост на растежа на местната и националната икономиката, а от друга страна 
да се гарантира опазването на околната среда за следващите поколения. 

 
3. Предизвикателства при стратегическото планиране на регионалното 

развитие в България 
В 21 век, векът на информационните и комуникационни технологии усилията на 

централната изпълнителна власт трябва да бъдат насочени и към създаването и при-
лагането на проактивни стратегии и мерки за приоритетно осигуряване на условия за 
проникване на информационните и комуникационните технологии и широколенто-
вия достъп до планинските и полупланинските райони, както и до слабо развитите 
населени места с цел преодоляване на съществуващите регионални диспропорции 
при цифровизацията и в търсене на възможност за създаване на възможности за по-
вишаване на достъпа до информация и подобряване на услуги за населението, както 
и стимулиране на развитието на местния бизнес. 

Продължаващите тенденции в демографските и миграционните процеси в стра-
ната като цяло и особено върху развитието на изостаналите региони увеличават  
диспропорциите в териториалното разпределение на населението, като същевремен-
но се засилва тенденцията към концентрация на население сравнително по-привлека-
телните за живот и работа градове и райони, който процес е съпроводен и с обезлю-
дяването на по-слабо развитите и периферни и погранични райони. Процесът на на-
маляване на населението на страната, който е едновременно съчетан и с повишаване 
на дела на застаряващото население в страната може да бъде определен като крити-
чен, тъй като оказва съществено влияние върху потенциала за икономическо и 
социално възстановяване и развитие през настоящия програмен период, но може да 
определи характера на развитието на страната и регионите в периода 2020 – 2030 г. 
като силно неблагоприятен с тенденции към обезлюдяване и заличаване на редица 
населени места в България. Този процес налага преосмисляне, реформиране и адап-
тиране на програмите за развитие на човешките ресурси към осъществяването на 
пряко влияние и въздействие на демографските дефицити и едновременно с това на-
сочени към подобряване на качествените характеристики на работната сила. Поставе-
ната национална цел за достигане на 76% заетост на населението във възрастовата 
група 20 - 64 години до 2020 г. съгласно целите на  Стратегия „Европа 2020“ и 
Националната програма за реформи трудно би могла да бъде реализирана без да бъ-
дат постигнати високи темпове на икономически растеж и прилагането на балансира-
щи мерки за насърчаване на заетостта в изоставащите райони особено планинските, 
полупланинските и приграничните райони.  

Според публикуваните данни на Националния статистически институт общият 
коефициент на възрастова зависимост е 53.4% към 31.12.2016г.2, или на всяко лице в 
зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в актив-
на възраст, като съотношение е по-благоприятно в градовете – 49.0%, докато в селата 
е 67.0%. Според показателя в двадесет и четири области на страната са над 50.0%, 
където най-неблагоприятни са показателите в областите Видин (69.2%), Ловеч 
(65.7%) и Габрово (64.6%), докато логично според социално-икономическото разви-

                                                            
2 Население и демографски процеси 2016г. достъпна на 
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/DMGR2016.pdf към 19.05.2018 г. 
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тие в страната с най-добри показатели са областите София-град 45.3%, и област 
Благоевград – 49.0%. Продължаващата тенденция на застаряване на населението ни 
показва и повишаване на средна възраст, която за 15 години се е повишила с 3.1 го-
дини, където през 2001 г. е 40.4 години и достига 43.5 години в края на 2016 година. 
Степента на повишаване на средната възраст на населението е по-висока в селата – 
46,2 години в сравнение с градовете, където средната възраст на населението е 42.5 
години. Посочената и продължаваща тенденция на застаряване на населението е ос-
новата на промяната при разпределението на населението под, във и над трудоспо-
собна възраст. Важно значение при извършването на социално-икономически анали-
зи в сферата на регионалното развитие притежава, разпределението на населението в 
трудоспособна възраст което е 4 304 хил. души, или 60.6% от населението на страна-
та към 31.12.2016 г., като броят на трудоспособното население намалява с почти  
45 хиляди души или с 1% спрямо предходната 2015г. Като се увеличава броя на 
населението в над трудоспособна възраст, които към 31.12.2016 г.  са 1 735 хил. ду-
ши, или 24.4%, едновременно с това намалява населението в под трудоспособна 
възраст, което за 2016г. е 1 063 хил. души, или 15.0% от населението на страната. 
Според коефициента на демографско заместване, показващ съотношението между 
броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от 
трудоспособна възраст (60-64 години), където това съотношение е 63 лица към 
31.12.2016 г. В оценката на бъдещите предизвикателства за развитието на европей-
ските региони до 2020 г. 3 се посочват ключовите предизвикателства, пред които са 
изправени страните членки на Европейския съюз, а именно глобализацията, демо-
графския промени, енергийната зависимост и климатичните промени. От направения 
преглед на посочения документ се вижда, че всички райони от ниво NUTS2 са силно 
уязвими, поради което са необходими предприемането и актуализирането на адекват-
ни политики и стратегии, които могат да повлияят върху негативните последици и 
тенденции особено в  демографското развитие и енергийната зависимост. Това е една 
от причините поради, която се налага да се акцентира върху балансиран и интегриран 
териториален подход, които да търси възможности за намаляване на икономическите 
и социалните диспропорции и едновременно с това да се търси възможност за 
преодоляване на изостаналостта на определените райони на територията на страната. 
Тук, важно място трябва да се обърне на концепцията за постигане на полицентрично 
и балансирано развитие на териториално-урбанистична структура на страната и ре-
гионите4, а за да бъде приложена ефективно е необходимо изграждането на  ефектив-
на интеграционна система на българските градове и агломерационни ареали в евро-
пейското пространство, която може да бъде постигната чрез развитие на транспорт-
ните коридори и оси на интегрирано урбанистично развитие. Ефекта от прилаганите 
финансовите инструменти и оперативните програми върху регионалното и местното 
развитие не може да бъде определен чрез изготвянето на оценка на въздействие само 
на свързаното законодателство, а именно Закона за регионално развитие, тъй като от 
една страна проблемите и последствията формиращи междурегионалните различия, 
са следствие /продукт/ на небалансираното разпределение на ресурсите на регионал-
но ниво, което е свързано с приоритетите и мерките, схемите, правилата и процеду-
рите на оперативните програми за подпомагане развитието на отделните региони, 

                                                            
3 Regions 2020, ЕК, 2008, достъпна на 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf 
към 19.05.2018 г. 
4 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 
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част от които не притежават необходимия потенциал и капацитет, за да се възползват 
от възможните финансови стимули по оперативните програми. Дори през настоящия 
програмен период 2014-2020 г. отново не бе постигната необходимата съвместимост 
между процесите на стратегическо планиране и програмиране на средствата за осъ-
ществяване на ефективно регионално развитие, едновременно с това проблеми съще-
ствуват и при прилагането на системите за наблюдение и оценка на резултатите и 
въздействието на интервенциите в регионите и общините. Въпреки, че основната цел 
на държавната политика за регионално развитие в България, както и на ниво ЕС е на-
сочена към създаването на условия за балансирано и устойчиво интегрирано разви-
тие на районите, в следствие на което се съгласуват действия, споделят отговорности 
и ресурси и се приемат необходимите стратегически документи, които са ориентира-
ни към създаването на възможности за намаляване на различията в икономическото, 
социалното и териториалното развитие на регионите, като се създадат необходимите 
условия за постигане на икономически растеж и повишаване на заетост в отделните 
региони на страната. Сериозна възможност за решаването на част от проблемите в 
регионите на страната се свързва с липсата на подходящи и ефективни подходи и ме-
ханизми за деконцентрация на управлението и едновременно с това децентрализация 
на решенията за прилагане на адекватни политики и целенасочено влагане на необхо-
димите ресурси в регионите, където това е най-необходимо. Поради, което трябва да 
се осъществява на необходимото ниво регионална координация на програмите и 
финансовите инструменти, подпомагащи структурните действия за развитие. Този 
процес налага да бъде изграден необходимия институционален и административен 
капацитет, което може да стане чрез оптимизиране на структурата, състава и функ-
циите на органите на изпълнителната власт и на административните звена, които са 
пряко свързани с управлението на регионалното развитие и отделните териториално-
административни единици. Освен това трябва да се използват подходящи критерии и 
индикатори за оценка на регионалното развитие и регионалната политика, което 
налага  въвеждане на системен подход за наблюдение и оценка на прилаганите при 
изпълнението на стратегическите документи и интервенциите за регионално и мест-
но развитие.  

Въвеждането на нови изисквания в стратегическото планиране, свързани с  
интегрирането на териториалните измерения, информационното общество и глобал-
ните екологични цели в политиките за регионално и местно развитие са необходими 
действия за преориентиране и адаптиране към актуалните потребности и съвремен-
ните условия на икономическата и социалната среда в регионите. Във връзка с тери-
ториалните измерения ключово значение притежават законодателството в областта 
на устройствено-териториалното планиране (Закон за устройството на територията 
(ЗУТ), в сферата на  опазването на околната среда и биоразнообразието (Закон за 
опазването на околната среда (ЗООС) и Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), 
тъй като посочените нормативни актове са естествено свързани с регионалното раз-
витие и заедно създават принципна регулаторна основа за осъществяването на балан-
сирано и хармонично териториално развитие и постигането на устойчиво социално-
икономическо развитие на регионите. Фактор за постигането на териториално сбли-
жаване е създаването на естествена връзка между пространственото планиране и 
стратегическото планиране на регионалното и местното развитие в отделните страни 
на Европейския съюз, поради което на наднационално ниво (т.е. ЕС) са приети ос-
новни принципи и изисквания в следните стратегически документи, а именно Евро-
пейска перспектива за пространствено развитие, Състояние и перспективи на тери-
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торията на ЕС и Териториален дневен ред на ЕС, Зелена книга за териториалното 
сближаване, Програма ESPON 2007-2013 г. на ЕС, Лайпцигска харта за устойчиви 
европейски градове, както и възприетата необходимост от разработването на макро-
регионални стратегии на ниво Европейски съюз, а именно Стратегия на ЕС за ре-
гиона на Балтийско море и Стратегия на ЕС за Дунавския регион.  

Регионите в страната трябва да разполагат със средносрочна до дългосрочна ви-
зия за пространственото си развитие, върху която основа да се изготвят стратегичес-
ките и плановите документи за регионално и местно развитие, който процес е затруд-
нен поради незавършеното устройствено планиране и липсата на съответните ком-
плексни и специализирани устройствени схеми за териториално развитие, които са 
предвидени със Закона за устройство на територията. Определени са ключови страте-
гически подходи за интегриране на териториалните измерения на развитието и кон-
цепция за териториално-урбанистично развитие на българските региони, както и е 
дефинирана дългосрочната национална концепция за пространствено развитие на 
страната, поради което основните промени в Закона за устройство на територията и 
Закона за регионално развитие са насочени към преодоляване липсваща на регионал-
но и национално ниво връзка между стратегическото планиране на регионалното раз-
витие и пространственото планиране на територия. Липсата на Националната ком-
плексна устройствена схема (НКУС), както и на районните и специализирани устрой-
ствени схеми, които притежават стратегически характер за пространственото разви-
тие, инвестиционното проектиране и строителния процес е компенсирана с Нацио-
налната концепция за пространствено развитие, на която основа е поставено създава-
нето на интегрирана, мултисекторна индикативна стратегия за пространствено разви-
тие на националната територия и регионите на страната. Чрез Националната концеп-
ция за пространствено развитие се търси очертаване както на специфичното прост-
ранствено развитие на отделните сектори (индустрия, екологична инфраструктура, 
транспорт, туризъм, аграрни дейности и др.), така и откриване на взаимозависимос-
тите и открояване на влиянието им върху устойчивото интегрирано социално-иконо-
мическо развитие, включително развитието на регионите и градовете, селските 
райони, периферните територии и защитените територии и зони. Освен това чрез 
Националната концепция за пространствено развитие се търси определянето на визия 
и стратегически перспективи за пространствено развитие и отваряне на територията 
на страната и регионите в макрорегионален, европейски и глобален мащаб, както и 
създаването на индикативна рамка на ключови териториални приоритети за средно-
срочен и дългосрочен период, на чиято основа да се извърши и разработване на стра-
тегии,  планове,  програми и големи проекти за развитие в отделните сектори и за 
постигане на интегрирано регионално и местно развитие. Вместо да бъдат изградени 
устройствени схеми по Закона за устройство на територията са предвидени структу-
рирането на регионални схема за пространствено развитие на район от ниво 2, които 
обхващат териториалните аспекти и измерения на икономическото, социалното, ин-
фраструктурното и екологичното развитие. В допълнение на това ниво на структури-
ране на регионални схеми за пространствено развитие би било подходящо да се пред-
ложи разработването на специализирани пространствени схеми за транспорт и мо-
билност, енергийна мрежа, туризъм, екологична инфраструктура, полюси на растеж и 
оси на развитие, градски агломерационни ареали. На основата на структурирана и 
изградена регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 ще се 
осигури възможност за наличието на подходяща концептуална рамка на териториал-
ната основа и подходящи ориентири за разработване на регионалния план за развитие 
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на съответния район от ниво NUTS2. Слизайки на по-ниските йерархични нива, то 
регионалната схема за пространствено развитие на област т.е. NUTS 3, ще трябва да 
обхваща същите тематични компоненти, които обхваща и регионалната схема на 
ниво NUTS2, като дори могат да се разработят мерки за прилагане на специализира-
ните пространствени схеми на територията на областта, като по този начин ще се съз-
дадат подходящите ориентири за разработване на Областната стратегия за развитие.  
На следващото йерархично ниво се нарежда концепцията за пространствено развитие 
на общината, която дава стратегическите насоки за изготвяне на общите устройстве-
ни планове съгласно предвидените разпоредби в Закона за устройство на територия-
та, едновременно с това концепцията трябва да осигурява и наличието на ориентири 
за  разработване на общинския план за развитие на отделната община. Предвид на де-
мографската ситуация в страната, свързана с постоянното намаляване на население-
то, както и съгласно измененията в законодателството свързано с регионалното раз-
витие и устройството на територията и особено по отношение на създаването на под-
ходящи условия за изготвянето на концепциите и схемите за пространствено разви-
тие е необходимо и съгласуването на методологична и нормативна основа със Закона 
за административно-териториално устройство на Република България, особено в 
частта която се отнася до използването на методиката и критериите при категоризи-
ране на населените места в България. Този процес налага да се извърши синхронизи-
рането на методическия инструментариум за дефиниране на териториално-урбанис-
тичната структура като се обвърже пространствената концепция с административни-
те категории на населените места, както и при създаването на критерии и показатели 
за дефинирането на населени места, за които трябва да се осъществява целево 
подпомагане от страна на централната изпълнителна власт.  

 
4. Особености при осъществяването на промени на законодателството за 

регионалното развитие 
В сравнителен план в областта на законодателството свързано с регионалното 

развитие страните членки на Европейския съюз в зависимост от държавното и 
административното им устройство (федерални, конфедерални, с регионална автоно-
мия и унитарни) и от социално-икономическото им състояние са възприели норма-
тивна уредба, засягаща стратегическите цели, институционалната структура, програ-
мирането и финансирането на регионалното развитие в съответствие със стратегичес-
ките насоки, принципите, правилата и изискванията за прилагане на структурните 
инструменти на регионалната политика в ЕС. Прави впечатление, че при по-старите 
държави-членки обикновено не се прилага специално законодателство регламентира-
що регионалното развитие. Докато особеностите и проблематиката определящи ре-
гионалното развитие са интегрирани в друго законодателство и регулации, свързани 
с насърчаване на икономическия растеж и устойчивото развитие на райони с неблаго-
приятни икономически, социални, демографски и географски характеристики. В 
новите страни-членки от Централна и Източна Европа традиционно са възприети 
законодателни модели и стратегически рамки за регионално развитие, които не са ба-
зирани на техния исторически опит и в по-голяма или по-малка степен възпроизвеж-
дат политики и практики, препоръчани от Европейската комисия и залегнали в общ-
ностното право на ЕС в областта на кохезионната/ регионалната политика и използ-
ването на структурните инструменти за развитие на европейските региони, вследст-
вие на което се приема специално законодателство за регионално развитие, утвърж-
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даващо сходни цели, институционална рамка и документи за стратегическо планира-
не, програмиране, наблюдение и оценка на регионалното развитие. 

Естествено българското законодателство за регионалното развитие, се нуждае от 
актуализация на различните йерархични териториални нива, на които трябва да отго-
варя според класификацията NUTS, като за целта ще представим възможни сценарии 
съобразени с традиционното административно деление на страната, географските 
особености, социално-икономическото- и културното развитие и хомогенност на ре-
гионите. Важно място трябва да бъде отделено на развитието на системите за страте-
гическо планиране, където средносрочното планиране и програмирането на регио-
налното развитие все повече имат стратегически и интегриран характер, а това налага 
да се правят опити за оптимизиране на системите за мониторинг, наблюдение,  оцен-
ка и контрол. Именно за развитието на системите за стратегическо планиране фокуса 
трябва да бъде поставен върху регионалното управление и изграждането на инсти-
туционален и административен капацитет на местно ниво с цел осъществяването на 
ефективна координация на стратегии, планове и програми на регионално ниво и осо-
бено на инвестициите, съфинансирани от фондовете на ЕС. От друга страна трябва да 
се постигне необходимата съгласуваност между секторните национални политики и 
стратегии за регионално/местно развитие за постигане на интегрирано и устойчиво 
регионално развитие. Това налага да се обърне и необходимото внимание върху тери-
ториалните аспекти на социално-икономическото развитие, както и на прилаганите 
специфични териториални подходи, форми и модели на сътрудничество за разреша-
ването на проблеми с трансграничен и транснационален характер. 

 
Заключение 
В глобализирания свят публичните институции в страната трябва да подкрепят 

активно малките и средните предприятия, за  да могат да се конкурират с предприя-
тия от развитите страни и от страните с бързо развиващи се икономики, тъй като не 
трябва да се забравя наличието на пряка връзка между интернационализацията и рас-
тежа на малките и средните предприятия. Отчитайки пряката връзка между интерна-
ционализацията и растежа на малките и средните предприятия Европейската комисия 
насочва усилията си за прилагане на стратегия, която да придаде нова динамика на 
европейската икономика, като за целта активно се подпомагат малките и средните 
предприятия при разширяване на своята стопанска дейност извън пределите на 
Европейския съюз, в търсене на сключването на споразумения между предприятията 
за намиране на бизнес партньори при създаването на сътрудничество между клъстери 
и партньорски организации от страни като Япония. Тъй като „днешният свят се ха-
рактеризира с висок интензитет на всеобхватни промени, който влияят върху намаля-
ване на технологичния живот на продуктите, което се отразява едновременно върху 
възхода и падението на една или друга съвременна организация.  През последните 
десетилетия се наблюдава увеличаване на броя на компаниите, които са стартирали с 
малък капитал, но в рамките на едно десетилетие се превръщат в глобални лидери, 
като основна причина за повишаване на степента на развитие на компаниите може да 
се изтъкне увеличаването на способността организациите да се учат, поради което 
изключително трудно може да бъде определена ролята на знанията в съвременния 
свят.“5 В бизнес организациите всяко технологично изоставане от степента на раз-

                                                            
5 Naydenov, Kl., Prospects for knowledge management in public sector organizations, 5th 
International Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS, 2018.  
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витие на конкуренцията създава предпоставки за намаляване на жизнеността и спо-
собността на организацията да устоява на предизвикателствата на времето, което 
дори може да бъде пагубно за съществуването на цялата организация. Поради тази 
причина необходимостта от търсенето на мислещи хора и търсенето на таланти 
стимулира компаниите да развиват собствените си служители. Често в организациите 
се налага промяна при традиционния йерархичен процес на вземане на решения, тъй 
като той става неефективен в съвременните бизнес условия и процеси. Това променя 
фокуса в управлението на компаниите като създава и предполага задължителното 
включване в екипите при вземането на стратегически решения на хора, които разпо-
лагат с първична информация за проблема или от които се очаква след това да прила-
гат взетите решения. При постоянно нарастващата конкуренция организациите са 
принудени да удовлетворяват незабавно нуждите на клиентите си, това налага стре-
межът на всяка организация да решава все повече проблеми на възможно най-ниско-
то йерархично ниво. От служителите в съвременните организации се очаква и възлага 
решаването на проблемите в момента на тяхното възникване и със сигурност преди 
да са се превърнали в криза. Динамиката на развитие на информационните и комуни-
кационните технологии в близко бъдеще ще предопредели отпадането на необходи-
мостта от работни позиции притежаващи изпълнителски характер, тъй като тази 
дейност все по-често ще бъде заемана от автоматизирани машини и/или роботи. Този 
процес пряко ще повлияе върху промени при разделението и географията на труда, 
като може да се очаква нарастване на производствените дейности, които ще бъдат 
изцяло автоматизирани и роботизирани.  

 
 

Използвана литература 
 

1. Население и демографски процеси 2016 г. достъпна на 
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/DMGR2016.pdf към 
19.05.2018г. 

2. Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 
3. Съобщение на ЕК, Разумно регулиране в Европейския съюз, Брюксел, COM(2010) 

543 final 
4. Regions 2020, ЕК, 2008, достъпна на 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2
020_en.pdf към 19.05.2018 г. 

5. Naydenov, Kl., Prospects for knowledge management in public sector organizations,  
5th International Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS, 2018. 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

351 

 
ПРИЗНАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОСТАНОВЯВАНЕ  
НА АКТОВЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО 

 

гл. ас. д-р Мила Иванова 
milla.ivanova@abv.bg  

Бургаски свободен университет 
 

RECOGNITION, ENFORCEMENT AND ISSUING OF ORDERS FREEZING 
PROPERTY 

 

Chief Assistant, PhD Mila Ivanova 
Bourgas Free University 

 

 
Резюме: В доклада са анализирани условията за признаване и изпълнение на актове 
за обезпечаване на имущество. Разгледан е редът за признаване и изпълнение на 
тези актове, когато са постановени в друга държава членка на Европейския съюз. 
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Summary: The report analyzes the conditions for the recognition and enforcement of 
orders freezing property. It considers the recognition and enforcement of these orders when 
they have been issued in another Member State of the European Union. 
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§ 1. Европейски стандарти 
Европейският съвет в Тампере през 1999 г. прие, че принципът на взаимното 

признаване трябва да се превърне в крайъгълен камък на съдебното сътрудничество в 
Европейския съюз (ЕС) по наказателни въпроси. Принципът на взаимното признава-
не следва да се прилага и в двете фази на наказателния процес. Този принцип придо-
бива особена важност с оглед на увеличаването на нуждата от наказателно-правно 
сътрудничество между държавите членки на ЕС. Той е въведен с Договора за Евро-
пейския съюз от 07.02.1992г. (Договора от Маастрихт), намерил място и в Дял V 
„Пространство на свобода, сигурност и правосъдие”, глава 4 на „Съдебно сътрудни-
чество по наказателно-правни въпроси” от Договора за функциониране на Европей-
ския съюз (Договора от Лисабон). По вторичното право на ЕС законодателните ин-
струменти в областта на съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси 
са решения и рамкови решения, заменени с влизането в сила на Договора от Лисабон 
с директиви. Прилагането на тези актове е свързано със задължение на съответната 
държава членка на ЕС да ги транспонира в националното си законодателство. 
Осъзнаването на необходимостта от съдебното сътрудничество намира израз и в 
Договора от Амстердам, както и в Хагската програма на Съвета на Европейския съюз 
от 2005 г.  

В правораздаването принципът на взаимното признаване представлява задълже-
нието на национален съд на една държава членка да изпълни правораздавателен акт, 
постановен в друга държава членка като акт на собствената му юрисдикция. Това за-
читане на чуждия съдебен акт е с цел – изпълнението му. 
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През 2003г. в правото на ЕС е въведено Рамково решение 2003/577/ПВР на 
Съвета от 22. 07. 2003г. за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечава-
не на имущество или доказателства1. Целта на рамковото решение е създаване на 
правила, по силата на които държавите членки признават и изпълняват на своя тери-
тория решения за обезпечаване, които са издадени по наказателни производства от 
съдебни органи на друга държава членка (чл. 1 Рамково решение 2003/577/ПВР). То 
беше транспонирано в българското законодателство през 2006 г. със Закон за призна-
ване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество 
(ЗПИПАОИ)2. През 2014 г. се прие Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 03.04.2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от 
престъпна дейност в Европейския съюз3. В директивата се установяват минималните 
правила за обезпечаването на имущество с оглед на евентуална последваща конфис-
кация и за конфискацията на имущество при наказателни дела, като тя не засяга про-
цедурите, които държавите членки могат да използват за конфискуване на имущест-
во. Същата година се прие и Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 03.04.2014 г. за Европейската заповед за разследване по наказателно-
правни въпроси4. Във връзка с уведомително писмо С (2017) 4800/3 от 18.07.2017 г., 
от Генералния секретариат на Европейската комисия, свързано с нарушение 
№2017/0295 по отношение на неизпълнение на задължението на Република България 
за транспониране в срок на Директива 2014/41/ЕС, на основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА, 
се прие Закон за европейската заповед за разследване (ЗЕЗР)5. Със ЗЕЗР се създаде 
цялостна система за събиране на доказателства при дела с трансграничен елемент въз 
основа на принципа на взаимно признаване, което наложи да се измени ЗПИПАОИ. 
С изменението се ограничи приложното му поле, само до признаване и изпълнение 
на актове за обезпечаване на имущество. Искането за събирането на доказателства 
или за извършване на действие по разследването и други процесуални действия с 
приемането на ЗЕЗР се осъществява с Европейска заповед за разследване. Настоящо-
то изложение има за цел да изследва въпросите, поставени ЗПИПАОИ във връзка с 
производството по признаване и изпълнение на актове за обезпечаване на имущество, 
постановени в друга държава членка на ЕС и постановяване на такива в Република 
България. 

 
§ 2. Общи положения 
1. Наказателно-процесуален кодекс (НПК)6 регламентира обезпечаването на 

глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата като една от 

                                                            
1 Вж. Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22.07.2003 г. за изпълнение в Европейския 
съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства, ОВ, L 196/45. 
2 Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество 
или доказателства е обн., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006г., в сила от 01.01.2007 г., изм. ДВ. бр.16 от 
20.02.2018 г. 
3 Вж. Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 03.04.2014 г. за обезпе-
чаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз ОВ,  
L 127/39. 
4 Вж. Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 03.04.2014 г. за Евро-
пейската заповед за разследване по наказателно-правни въпроси ОВ, L 130/1. 
5 Закон за европейската заповед за разследване е обн. ДВ. бр.16 от 20.02.2018 г. 
6 Наказателно-процесуален кодекс е обн. ДВ. бр.86 от 28.10.2005г., последно изм. и доп.  
ДВ. бр.7 от 19.01.2018 г. 
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мерките за процесуална принуда. Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от НПК в 
досъдебното производство по искане на прокурора съответният първоинстанционен 
съд еднолично в закрито съдебно заседание взема мярката по реда на Гражданско 
процесуалния кодекс (ГПК)7. В съдебното производство се вземат от съда по искане 
на прокурора. Съдът, прилагайки ГПК, следва обаче да отчете специфичните особе-
ности на двата процеса и различните цели, които се преследват. В Тълкувателно ре-
шение №2 от 2012г. на ОСНК на ВКС е прието, че в производството по допускане на 
обезпечение по реда на чл. 72 от НПК съдът следва да преценява наличието на обос-
новано предположение за извършено престъпление. За основателността на искането 
не е достатъчно наличието на акт за образуване на досъдебно производство за прес-
тъпление, за което се предвижда наказание глоба и/или конфискация. Освен това е 
необходимо собственикът на имуществото, по отношение на което прокурорът е на-
правил искане за налагане на обезпечителни мерки, да е привлечен в качеството на 
обвиняем за престъпление, за което е предвидено наказание глоба и/или конфиска-
ция. Производството по допускане е едностранно, по този начин се цели да се въз-
препятства обвиняемият да осуети вземането на обезпечителната мярка. Правото на 
защита на обвиняемия в това производство е осигурено, чрез възможността да обжал-
ва съдебен акт, прокурорът също при отхвърляне на искането му може да протестира. 
ВКС в Тълкувателно решение №2 от 2012 г. е приел още, че определенията, постано-
вени от първоинстанционните съдилища по реда на чл. 72, ал.1 от НПК, подлежат на 
обжалване по реда и в сроковете по ГПК, като основанието за образуване на въззив-
ното производство е чл. 72 от НПК във вр. с чл. 389-403 от ГПК. 

2. Предметът на ЗПИПАОИ е определен в чл. 1 от него. С него се уреждат 
условията и реда за признаване и изпълнение на актове за обезпечаване на имущест-
во, които са издадени в държава членка на ЕС, както и за постановяване от български 
орган на актове за обезпечаване на имущество, които подлежат на изпълнение в дру-
га държава членка на ЕС. В чл. 2 от ЗПИПАОИ е регламентирано, че „актове за 
обезпечаване на имущество” са актове, издадени от компетентните органи в друга 
държава членка на ЕС, както и актовете на български компетентен орган, постанове-
ни в наказателно производство и предназначени да осигурят предотвратяването на 
унищожаването, трансформирането, преместването, предаването или прехвърлянето 
на имущество, което може да бъде предмет на отнемане. Жалба срещу издаването на 
акта за обезпечаване може да се подаде и да се разгледа от съда в издаващата дър-
жава в съответствие с националното и законодателство. Основанията за издаване на 
акта за обезпечаване могат да се обжалват само с жалба пред съда на издаващата 
държава. 

Актовете се придружават от удостоверение по образец и конкретно искане за от-
немане на обезпеченото имущество с цел изпълнение на акта на издаващата държава 
за конфискация или отнемане или за отнемане с цел последващо изпълнение на този 
акт. Налага се изводът, че ЗПИПАОИ се ограничена само до фазата на обезпечаване-
то, за да се стигне до реална конфискация или отнемане, е необходимо отделно про-
изводство, в което да се признае и изпълни влязло в сила решение за конфискация 
или отнемане. Това производство е уредено в Закона за признаване, изпълнение и из-
пращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финан-

                                                            
7 Гражданско процесуалния кодекс е обн. ДВ. бр.59 от 20.07.2007г., последно изм. и доп. ДВ. 
бр.42 от 22.05.2018 г. 
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сови санкции8. Това води до проблеми в действащата нормативна уредба. Стига се до 
двуетапна процедура, която значително намалява ефективността в разглежданата об-
ласт. Освен това продължава да съществуват паралелно и традиционните инструмен-
ти за сътрудничество, регламентирани в Европейската конвенция за взаимопомощ по 
наказателно-правни въпроси9, Конвенция на Съвета на Европа относно изпиране, 
издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно 
финансирането на тероризма10 и Конвенция, съставена от Съвета в съответствие с 
член 34 Договора за Европейския съюз, за взимопомощ по наказателно-правни въп-
роси между държави членки на ЕС11. От това следва, че и с молба за правна помощ 
може да се иска обезпечаване на имущество. Обстоятелство, което води до объркване 
и противоречия в практиката. Пример за това е Определение №59 от 30. 04. 2014г. по 
нчд №705/2014г. на ВКС, в мотивите на което се е наложило ВКС на база съдържа-
нието на молбата и формулираното искане да се правят изводи дали е молба за прав-
на помощ или е акт за обезпечаване на имущество по смисъла на ЗПИПАОИ. От ре-
шаване естеството на акта следва изводът за реда, по който следва да се разглежда 
този по ЗПИПАОИ или установения в чл. 471, ал. 1 и сл. НПК. Разпокъсаността е ре-
зултат, че не всички форми, които обслужват международното сътрудничество са въ-
ведени от всички държави членки на ЕС, това от своя страна изключва възможността 
те да намерят приложение в двустранните отношения. 

2. Компетентният български орган, които има правомощие да признае акта за 
обезпечаване на имущество, е Софийският градски съд. Ако съдът, в който е 
постъпил актът за обезпечаване на имущество, не е компетентен да го признае, той 
следва да го изпрати служебно на Софийския градски съд. Поставя се въпросът кой 
обаче ще е компетентният български орган, който ще изпълни  обезпечителните 
мерки, след като актът за обезпечаване на имущество е признат. В едни случаи това 
би могъл да бъде прокурорът, но в други случаи би могъл да е съдебно изпълнител-
ният орган. В чл. 11 ЗПИПАОИ е установено, че актът за обезпечаване на имущество 
се изпълнява от съответния компетентен орган по реда, предвиден в ГПК. Считам, че 
разпоредбата не дава ясен и категоричен отговор. Органът, който има правомощия да 
изпълни по ГПК съдебен или приравнен на него акт, е съдебният изпълнител, в слу-
чай че се изпълнява актът за обезпечаване на имущество за нуждите на наказателния 
процес, в НПК органът, натоварен с изпълнението по чл. 416 НПК, е различен в зави-
симост от действията, които следва да се извършат. 

В хипотезата, в която Република България е издаваща държава, определения за 
обезпечаване на имущество, които подлежат на признаване и изпълнение в друга 
държава членка на ЕС, се постановяват от съответния първоинстанционен съд по ис-
кане на прокурора – за вземане на мерки за обезпечаване на конфискацията и отнема-
нето на вещи в полза на държавата. Издаването на удостоверението по образеца е в 
компетентността на Софийския градски съд или Върховната касационна прокуратура. 

                                                            
8 Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и 
решения за налагане на финансови санкции е обн. ДВ. бр.15 от 23.02.2010  г., изм. ДВ. бр.55 от 
19.07.2011 г. 
9 Ратифицирана със закон, приет от 36‐о Народно събрание на 27.04.1994 г. ‐ ДВ, бр.39 от 1994  г., в 
сила за Република България на 15.09.1994 г. 
10 Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 19.12.2012 г. - ДВ, бр. 103 от 
2012  г., в сила за Република България от 01.06.2013 г. 
11 Ратифицирана със закон, приет от 40‐то НС на 05.07.2007 г. ‐ ДВ, бр.58 от 17.07.2007 г., в 
сила за Република България от 01.12.2007 г.  
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Кореспонденцията и обмяната на информация между органите на издаваща 
държава и изпълняваща държава е директен. В случаите, когато осъществяването на 
директен контакт между компетентните органи на двете държави не е възможно, 
поради това, че българският орган не разполага с информация за компетентния орган 
в изпълняващата държава, той има правомощието да извърши всякакви запитвания 
по този въпрос, включително чрез звената за контакт на Европейската съдебна мрежа 
(European Judicial Network). Кореспонденцията се осъществява по поща, електронна 
поща или по факс. При нужда изпълняващата държава може да поиска оригиналите 
на получените документи. При трудности във връзка с издаването или изпълнението 
на акта за обезпечаване, компетентните органи на двете държави членки на ЕС имат 
възможност да ги разрешат чрез преки контакти помежду си. 

 
§ 3. Признаване и изпълнение на актове за обезпечаване на имущество, 

постановени в друга държава членка на Европейския съюз 
1. Условията за признаване и изпълнение на актове за обезпечаване на иму-

щество, са регламентирани в чл. 5 от ЗПИПАОИ. На първо място е условието двойна 
наказуемост, т.е. да се отнасят за деяния, които съставляват престъпления и по бъл-
гарското законодателство, независимо от елементите на състава им по законодателст-
вото на издаващата държава. Условието за двойна наказуемост не се изисква за из-
черпателно изброените в чл.5, ал. 2 ЗПИПАОИ престъпления, но само ако в издава-
щата държава те са наказуеми с лишаване от свобода не по-малко от три години или 
друго по-тежко наказание за престъпленията. Премахването на проверката за двойна 
наказуемост на престъпленията, е резултат от принципа на взаимното признаване. 
Голяма част от юристите са на мнение, че следва да се разшири обхвата на престъп-
ленията, по отношения на които се премахва проверката за двойна наказуемост и че 
само така ще може да се укрепи сътрудничество между държавите членки на ЕС. 

На второ място е условието да не са налице основанията за отказ да се признае 
или изпълни актът за обезпечаване, които са изчерпателно уредени в закона. Те са 
регламентирани в разпоредбата на чл. 9, ал. 1 ЗПИПАОИ.  

а) Софийският градски съд може да откаже признаване или изпълнение на акта 
за обезпечаване, когато удостоверението не е представено, представено е непълно 
удостоверение или то очевидно не съответства на акта за обезпечаване. В този случай 
съдът може да определи срок за представяне на удостоверението или за извършване 
на поправки в него, както и да се предостави допълнителна информация. Освен това 
може да приеме друг равностоен документ или да освободи компетентният орган на 
издаващата държава от представяне на удостоверението, ако прецени, че предоставе-
ната информация е достатъчна. Това е едно добро решение от страна на законодате-
ля. По точи начин ще се реши проблемът при осъществяване на взаимопомощ по 
наказателно-правни въпроси, свързан с формализма и документацията, съпътстваща 
процеса. 

б) Софийският градски съд може да откаже признаване или изпълнение на акта 
за обезпечаване, когато по българското законодателство лицето, срещу което се води 
наказателното производство, се ползва с имунитет или привилегия, което прави не-
възможно изпълнението на акта за обезпечаване. 

в) Софийският градски съд може да откаже признаване или изпълнение на акта 
за обезпечаване, когато от данните в удостоверението се установи, че във връзка с 
изпълнението на искането за отнемане на обезпеченото имущество с цел изпълнение 
на акта на издаващата държава за конфискация или отнемане или за отнемане с цел 
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последващо изпълнение на този акт, за наказателното производство, в което е изда-
ден актът за обезпечаване, е налице основанието по чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК, регла-
ментиращ принципа „ne bis in idem”. 

г) Софийският градски съд може да откаже и когато деянието, на което се осно-
вава актът за обезпечаване, не съставлява престъпление по българското законодател-
ство, с изключение на случаите, при който не се изисква двойна наказуемост. 

Изброените основания за отказ не са императивни, това води до извода, че съдът 
при констатиране на някои от тях, разполага с възможност да прецени дали да откаже 
признаване или изпълнение на акта за обезпечаване. Съдът не може да откаже изпъл-
нение на акт при престъпления във връзка с данъци, такси, мита или валутен обмен 
на основание, че 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. Възможна е хипотеза, при която 
актът не е възможно да бъде изпълнен, поради това, че имуществото е било унищо-
жено или не може да се намери на посоченото в удостоверението място. В тази хипо-
теза съдът е длъжен да уведоми компетентния орган на издаващата държава след 
констатиране на съответните обстоятелството.  

2. Целта на производството по признаване и изпълнение на актове за обезпеча-
ване на имущество, постановени в друга държава членка на ЕС е да провери налице 
ли са условията за признаване и изпълнение на тези актове. Това налага провеждане 
на самостоятелно съдебно производство. Производството се образува незабавно след 
получаването на акта и удостоверението. Съдът разглежда делото в състав от един 
съдия в закрито заседание. Съдът се произнася незабавно с определение, за което 
уведомява компетентния орган на издаващата държава. Определението на Софийския 
градски съд може да има следния смисъл:  

- да признае акта за обезпечаване на имущество и да го изпраща в срок от  
24 часа на съответния компетентен орган за изпълнение. 

- да откаже да признае или изпълни на акта за обезпечаване и да прекратява 
производството. 

- да признае акта за обезпечаване и да отложи изпълнението му. В този слу-
чай съдът следва да уведоми компетентния орган на издаващата държава за всяка 
друга обезпечителна мярка, предмет на която може да бъде същото имущество. Ос-
нованията, при които Софийският градски съд може да отложи изпълнението на акта 
за обезпечаване, са регламентирани в чл. 10, ал. 1 ЗПИПАОИ.  

Определението на Софийския градски съд не е окончателно. То може да бъде об-
жалвано от всяка заинтересована страна, включително от добросъвестното трето 
лице в 14-дневен срок от узнаването за постановяването му. Обжалването на опреде-
лението е по реда на ГПК пред апелативния съд, като обжалването не спира изпълне-
нието на определението. За подадената жалба и основанията за обжалването българ-
ският съд уведомява компетентния орган на издаващата държава по начин, който ще 
му осигури възможност да предостави аргументите, които смята за необходими. Ос-
вен това всяка заинтересована страна, включително добросъвестното трето лице мо-
гат да обжалват по реда на ГПК и действията по изпълнението на акта за обезпе-
чаване. Когато компетентният орган на издаващата държава уведоми българския съд 
за отмяната на акта за обезпечаване, българският съд незабавно отменя обезпечение-
то. Разпоредбата по чл. 15, ал. 1 ЗПИПАОИ изрично установява, че обезпечаването 
има действие до произнасянето по искането за отнемане на имуществото. 
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3. В отделно производство се разглежда искането за отнемане на обезпеченото 
имущество с цел изпълнение на акта на издаващата държава за конфискация или 
отнемане или за отнемане с цел последващо изпълнение на този акт, което се подава 
с акта за обезпечаване на имущество. Искането за отнемане на обезпеченото 
имущество се разглежда и се изпълнява по правилата на глава тридесет и шеста, 
раздел II от НПК и международните договори, по които Република България е 
страна. 

Не без основание може да се повдигне въпросът за характера на изследваните 
производства, а именно граждански или наказателни са. Разпоредбите на ЗПИПАОИ 
едновременно препращат към ГПК и НПК. От анализа трудно може да се даде кате-
горичен отговор. Това ще е въпрос, който ще се реши в практиката по прилагане на 
тези сравнително нови разпоредби. 

 
§4. Постановяване в Република България на актове за обезпечаване на 

имущество 
Определения за обезпечаване на имущество, които подлежат на признаване и 

изпълнение в друга държава членка на Европейския съюз, се постановяват от съот-
ветния първоинстанционен съд по искане на прокурора – за вземане на мерки за обез-
печаване на конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата. 

Определението за обезпечаване на имущество и искането за отнемане на обезпе-
ченото имущество по чл. 4 ЗПИПАОИ се изпращат за признаване и изпълнение пря-
ко на компетентния орган в изпълняващата държава. Компетентният орган е разли-
чен в зависимост от това в коя фаза е наказателното производство. В досъдебната 
фаза от прокурора чрез Върховната касационна прокуратура, а в съдебната фаза – от 
съда, който е постановил определението чрез Софийския градски съд. В случай, че се 
отмени актът за обезпечаване, компетентният орган незабавно уведомява за това 
орган на изпълняващата държава с указание за незабавна отмяна на обезпечението 
(чл. 22 ЗПИПАОИ). 

Разпоредбата на чл. 23 ЗПИПАОИ регламентира правни средства за защита сре-
щу определението за обезпечаване на имущество. Тя установява право на всяка заин-
тересована страна, включително добросъвестното трето лице, да обжалва определе-
нието за обезпечаване на имущество в 14-дневен срок от узнаване за постановяването 
му пред съответния по-горен съд по реда на ГПК. Като обжалването не спира 
изпълнението на определението. В хипотезата, когато има подадена жалба в съда на 
изпълняващата държава срещу изпълнението на акта, българският орган, който го е 
постановил, може да изложи аргументи и да представи доказателства по повод изда-
ването му. 

 
§5. Заключение 
България като държава членка на ЕС спомага за затвърждаването на принципа 

на взаимно признаване на чужди съдебни актове по наказателни дела между държа-
вите членки на ЕС. Това става чрез приемането на закони в съответствие с приетите 
рамкови решения и директиви в областта. Съвременните форми на сътрудничество 
по наказателни дела се приемат с разбиране и желание за прилагането им. Компе-
тентните органи в държавите членки предпочитат сътрудничество да протича под 
формата на актове за взаимно признаване на чужди съдебни решения. Само така се 
свежда до минимум бюрокрацията. Освен това сроковете са кратки, което осигурява 
в голяма степен тяхната ефективност. С въвеждането на съответни формуляри се до-
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принася за бързина и опростяване на процедурите. От анализа на текстовете на 
Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на 
имущество, следва изводът, че това е постигнато, но до известна степен. С доклада се 
поставя едно скромно начало на обсъждането на множество въпроси. Поради краткия 
живот на разглежданата форма на международно сътрудничество е рано да се дадат 
конкретни отговори. Но това е и причината да се изследват и анализират съответните 
норми, за да се посочат проблемите превантивно в доктрината, която от своя страна 
да търси отговори с цел подобряване на практиката при прилагане на съответната 
уредбата. 
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Abstract: In the analysis of traffic accidents and the reasons for their occurrence, a 
systematic approach is used that addresses all the elements that influence the accident and 
its consequences. The elements in the road transport system must interact and be 
sufficiently adaptive to ensure safety. In this regard, the road and the envir- onment of the 
road must be designed and implemented in such a way as to induce adequate behavior of 
the participants in the movement and to be most tolerant of any mistakes in their behavior. 
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Увеличението на броя автомобилите през последните години поставя сериозни 
проблеми по отношение тревожно големия брой на пътнотранспортни произшествия 
и предизвиканите от тях нематериални и материални щети.  

Според данни на Световната здравна организация при ПТП загиват около 
1,2 млн. душ, а повече от 50 млн. са ранените, като материалните щети надхвърлят 
518 милиарда долара. Световната банка отчита за нашата страна материални щети 
възлизащи на 500 милиона евро [1]. 

Системата водач-автомобил-среда е съвкупност от целенасочено взаимодей-
стващи елементи, които са свързани организационно. 

 Понятието среда включва в себе си – път, природни и климатични условия, 
микроклимат в автомобила, условия на движение т.е. други участници в 
движението – превозни средства и пешеходци, правила за движение и др. 
нормативни документи. 

 Пътната инфраструктура е понятие, което освен изграждането на техноло-
гични съоръжения със съвременни материали и продукти, тяхната поддръж-
ка и експлоатация, включва и приоритетните действия за осигуряване на 
пътна безопасност. 

 

Мерките, които трябва да се предприемат, за да се повиши безопасността на път-
ната инфраструктура и да се намали рискът от опасности, са много и на всяка една от 
тях трябва да се отдава еднакво значение. Пренебрегването само на един фактор мо-
же да се окаже с пагубни последствия [2]. 

В статията са разгледани някои от предпоставките за по-безопасна инфраструк-
тура. Това са пътно ограничителните системи и изискванията, на които трябва да 
отговарят, съгласно европейските директиви. 

Пътните компоненти, имащи пряко отношение към пътната безопасност, могат 
да бъдат класифицирани в три категории: 
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 вертикална маркировка; 
  хоризонтална маркировка; 
 предпазни ограничителни системи. 
 

Първите две групи имат основно сигнализираща функция с цел подпомагане 
водачите на пътни превозни средства, докато елементите от третата група имат пряко 
отношение към осигуряване на безопасността на пътната инфраструктура. Пътно 
ограничителните системи са гаранция за по-голяма пътна безопасност, по-малко 
поражения върху превозните средства и разбира се – повече спасени човешки живо-
ти. Към пътно ограничителните системи се отнасят предпазните огради (мантинели), 
парапети, мрежи за автомагистрали и други елементи, имащи пряко отношение към 
гарантиране на безопасността на пътя. 

 
Видове предпазни огради: 
Предпазните огради, които традиционно се използват в пътната инфраструктура, 

биват: статични и динамични (еластични). 
Статичните ограничителни системи са от бетонни или стоманобетонни елемен-

ти. Най-простият тип ограда е бордюр с височина 50 cm. Но при този тип ограда има 
много малка сигурност срещу преобръщане. Други, често прилагани огради, са огра-
дите с форма на обърнато Г, с цилиндрична повърхност, огради тип „Ню Джърси” и 
др. Силата на удара зависи от енергията на движещо се превозно средство. Тази 
енергия се погасява за сметка на деформации на корпуса на автомобила и на пред-
пазното съоръжение. Характерно е, че бетонните и стоманобетонните (статични) 
огради почти не се деформират и енергията на удара се погасява само за сметка на 
изкривяване на автомобила.  

При еластичните огради допълнително деформиращо действие има и тяхната де-
формация. Поради тази причина силата на удара при тях е по-малка отколкото при 
статичните, при една и съща енергия на движещото се превозно средство. В раздели-
телните ивици се монтират двустранни еластични огради или две едностранни. Освен 
единични и двустранни, има и еластични огради с висока степен на задържане. 

В началото на 2011 година влязат в сила нормите, които са задължителни за 
страните членки на европейския съюз относно пътно ограничителните системи. 
Според тях предпазните огради ще трябва да са с повишена способност на задържане 
и да имат задължителна CE маркировка, след като бъдат тествани чрез краш тестове. 
С тази маркировка производителите декларират, че отговарят на определени изисква-
ния на европейската директива на строителните продукти.  

 
Директива 2008/96/ЕО е относно управлението на безопасността на пътните ин-

фраструктури и се прилага за пътища, които съставляват част от трансевропейската 
пътна мрежа, независимо дали се намират в етап на проектиране, строителство или 
експлоатация. особено за трансевропейските пътни мрежи, които да повишат сигур-
ността и да намалят значително броя на пътните произшествия. Стандартите за без-
опасност на пътищата се различават сериозно в различните държави-членки, особено 
що се касае до пътното проектиране и поддръжка. Директивата изисква изготвяне на 
оценки за въздействията върху пътната безопасност, в които да се показват последи-
ците за пътната безопасност на алтернативи за планиране на даден инфраструктурен 
проект и които следва да играят важна роля при избора на маршрути. Проверките це-
лят да установят опасните характеристики на даден пътен инфраструктурен проект. 
Това включва определяне на пътните участъци с повишен риск, използване на инте-
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лигентни пътни знаци и приемни системи за интегрирано предаване на ограничения-
та за скоростта на превозните средства, въвеждане на интелигентни транспортни 
системи и на телематични услуги за спешни случаи и сигнализация, както и еднакви 
пътни знаци за целия ЕС, които да предупреждават за пътни участъци в ремонт.  

В директивата се определят правила и процедури за управление на безопасност-
та след изграждането на пътя. Следването на тези стъпки има за цел подобряване на 
безопасността на пътната инфраструктура на трансевропейската пътна мрежа.В ЕС 
целта е да се подобри и поддържа безопасността по пътищата, като се ограничи 
достъпът на превозни средства до опасни зони или обекти, което е регламентирано с 
европейската норма EN 1317. 

 

Стандарт EN 1317 е официално преведен и приет в България, като се изписва 
БДС EN1317.Съгласно EN 1317 стоманените предпазни огради трябва да бъдат изпи-
тани чрез краш тестове и да имат CE маркировка. С тази маркировка производители-
те декларират, че продуктите (предпазните елементи) отговарят на съществените 
изисквания на европейската директива на строителните продукти. Включва няколко 
части, които третират изисквания и критерии за методите на тестване на предпазните 
съоръжения, изпълнението на краш тестове. Чрез изпитване на удар (краш тест) се 
гарантира оставане на превозното средство в габарита на пътя, по-голяма безопас-
ност на пътниците и по-малко поражения върху МПС при евентуален удар в стомане-
ната предпазна ограда. Сертифициране на пътната ограда съгласно този стандарт 
гарантира минимални щети върху автомобила, по-голяма безопасност за пътниците и 
свежда до минимум опасността от навлизане на автомобила в насрещното движение.  

 
Краш тестове и компютърни симулации Важен параметър на стоманените 

предпазни огради е нейната деформация. Изключително важно е при проектирането 
на обектите от пътната инфраструктура разстоянието между платното и препятствие-
то или наклона винаги да бъдат по-малки, отколкото деформацията на оградата, по-
лучена в краш тестовете.  

Ако се произвеждат и монтират стоманени предпазни огради, съобразени с 
изискванията на БДС EN 1317, при евентуален удар на МПС в еластичната ограда то 
ще остане в първоначалната си траектория, избягвайки отскачане, което може да при-
чини сблъсъци с други превозни средства.Според стандарта EN 1317, когато на кон-
кретен продукт е променена маркировката, неговото сертифициране може да се из-
върши и след направата на компютърна симулация (в случай, че става въпрос за мал-
ки промени). 

 
Класове на задържане  Според стандарта EN 1317 предпазните огради се кла-

сифицират в зависимост от степента на задържане, според която се определят и съот-
ветните класове на задържане – T1, T2, T3, N1, N2, H1, H2, H3, H4a и H4b, като за 
всеки клас се посочва максималната критична скорост за превозното средство, макси-
малното тегло на автомобила, кинетичната енергия на удара, както и конкретният 
краш тест, който да гарантира безопасността на съоръжението.  

Класовете с „H” са с най-голяма степен на задържане (за клас H4b кинетичната 
енергия е 734.6kJ), а класовете с „T” съответно са с най-малка степен на задържане 
(кинетична енергия за клас T1 – 6.2kJ). Най-често срещаните поражения са при стари 
модели еластични огради с класове на задържане N2, при които са налице много го-
леми деформации и невъзможност за задържане на тежки превозни средства. Което 
респективно води до големи щети и много разходи. По отношение на статични пред-
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пазни огради, това са съоръжения с класове на задържане H2, при които съществуват 
твърде големи рискове за участници в пътното движения. Съгласно стандарта  
EN 1317 и изискванията, които той налага за предпазните огради, задължителните 
класове за задържане на новите модели еластични предпазни огради са H4, ASI A, 
W2*. Те гарантират задържане на тежки камиони, както и почти петкратно намалява-
не на щетите. 

Бетонните предпазни съоръжения от своя страна трябва да имат определена 
деформативност, която да осигурява по-голяма безопасност. За тях изискуемите кла-
сове на задържане са – H4, ASI B и W1*. По-този начин ще има по-малки рискове за 
пътуващите в превозните средства. За най-уязвимите ползватели за пътната мрежа – 
мотоциклетистите, е необходимо да се поставят допълнителни съоръжения, които 
имат за цел да задържат и насочат удрящия се мотоциклетист, да го предпазят от 
директен удар с елементи на предпазната ограда като коловете, анкерите или конзо-
лите, както и да го предпазят от преминаване между стълбовете на стоманената пред-
пазна ограда и контакта с евентуалната опасност, която може да е зад оградата. 

Стандартът предвижда още поставяне на мантинели около стълбове на пътни 
надлези. За мостове и надлези, където се пресичат основни пътни и железопътни 
артерии – освен пешеходни парапети трябва да бъдат изграждани и защитни съоръ-
жения с височина между 2m и 2,5m, горещо поцинковани рамки и оградна мрежа, 
които се монтират зад еластичната ограда и чиято функция е да предпазят от падащи 
предмети. 

 
Приложение на стандарат EN 1317 в други европейски държави  

 
 В Германия страничните и 

предпазните огради, разположени в 
централната част на пътното платно, са с 
клас на задържане H2, а за мостове – H4. 
 В Италия странични и централни 

мантинели са с клас на задържане 
съответно – H2 и H3, за мостове – H4b. 
 В Холандия страничните пред-

пазни огради, централните и тези на 
мостови съоръжения са с клас на 
задържане H2. 

 

 В Испания – класове на задържане 
H1, H2 и H3, съответно за странични, 
централни и предпазни огради на мос-
тове. 
  Във Франция страничните пред-

пазни огради и тези за мостове са клас 
N2, централните – H1.  
 В Австрия и Белгия страничните и 

централни мантинели са с клас на 
задържане H2, мантинелите за мостове 
в Австрия – H3, в Белгия – Н4b. 
 

 

 
Фиг. 1. Оценка на инфраструктурата при средна за ЕС 4,77 
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От последния доклад на Европейската комисия за транспортната инфраструк-
тура се вижда, че България фиг. 1  се нарежда на едно от първите места по лоши пъ-
тища в целия ЕС. Рейтингът на България по качество на пътните платна е изключи-
телно нисък и търпи сериозни критики от всички членове на Европейската комисия 
по транспортна инфраструктура [3]. 

 
Изводи: 
 

Много малко пътища в страната са обезопасени според европейските стандарти. 
В периода 2001- 2010 година жертвите по пътищата в България са намалели с 30%. 
Според Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по 
пътищата до 2020 жертвите при катастрофи трябва да бъдат намалени с 50%. 

Очаква се, след като бъдат подменени старите мантинели с такива, отговарящи 
на изискванията, това чувствително да повиши безопасността и да намали жертвите и 
пострадалите от ПТП.  

Повечето предпазни огради по републиканската пътна мрежа са остарели, не са 
подменяни с години, ръждясали са и вече са участвали в не едно пътно транспортно 
произшествие – все фактори, които са предпоставка за скъсване на предпазните 
огради, което е много опасно особено при мост. 
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Abstract: This paper examines the concepts for designing and building a system that 
integrates the potential of fuzzy modeling with the capabilities of genetic algorithms in the 
process of finding optimal solutions. The rule-based genetic fuzzy system is a hybrid system 
that aims at optimizing the weight of the rules in the knowledge base of FSSAM. Some 
results from the optimization process are shown as an illustration of the system’s 
capabilities. 
 
Key words: hybrid systems, genetic fuzzy system, artificial intelligence 

 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
1.  Хибридните системи на изкуствения интелект се проектират и създават така, 

че да се използват предимствата на една или повече от изчислителните му парадигми 
за компенсиране недостатъците на друга. Хибридизацията на размити системи и ге-
нетични алгоритми се реализира в две посоки: 1) размитата система настройва пара-
метрите на генетичния алгоритъм и избора на генетични оператори и 2) генетичните 
алгоритми се използват за настройване параметрите на размита система(фиг. 1). [1], [2] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 1. Генетичните размити системи като подобласт на изкуствения интелект 
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2. Основните идеи на теорията на размитите множества са предложени от Лотфи 
Заде през 1965. От строго теоретичните разработки се развиват различни направле-
ния в областите размити множества и размита логика: принцип на продължението, 
размити релации, размити графи, размито диференциране и интегриране, теория на 
възможностите, размита логика, приблизителни разсъждения, размити бази от данни, 
размит анализ на данни, размито линейно програмиране, размито динамично програ-
миране и др. [2] 

В класическата математическа теория на множествата, понятието множество е 
съвкупност от обекти или елементи (числа, имена, цветове и т.н.), като даден обект  
или принадлежи или не принадлежи на множеството ⊆ , където  е универсум. В 
първия случай твърдението „  принадлежи на “ е вярно, а във втория – невярно. 
Класическо множество може да бъде зададено по различни начини: чрез изброяване на 
елементите, аналитично или чрез характеристична функция  по следния начин:  

1			|				 ∈
0			|				 ∉

. 
 

За разлика от класическото множество, при дефиниране на понятието размито 
множество се използва идеята, че обектите могат да принадлежат към дадено мно-
жество с различна степен на принадлежност, която се измерва с реални числа в ин-
тервала 0; 1 . 

Така, ако  е универсум и ⊆  е негово фиксирано подмножество, то мно-
жеството от наредени двойки  

	; 	 	 |		 ∈  

се нарича размито множество върху , ако функцията  съпоставя на всяко ∈  
точно едно реално число, принадлежащо на интервала 0; 1  (фиг. 2). Стойностите на  

 се наричат степени на принадлежност. [3] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 2. Функция на принадлежност  - дискретна и непрекъсната 
 

Размитата логика използва лингвистични променливи, лингвистични модифика-
тори, съждителна размита логика и правила за извод. 

Лингвистична променлива се задава като наредена петорка 		 , 	, 	, 	, , 
където 	 е име на променливата,  е терм-множество,  е универсум,  е синтак-
тично правило и  е семантично правило. 

 

Лингвистичните модификатори имат вида: 

  , където 1  

  	 	  , където 	 	 	 ; 
 	 		  , където 	 	 ; 
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  , където ; 

  	  , където / . 
 

Размита система за изводи (fuzzy inference system=FIS) e изчислителна структура, 
използваща теорията на размитите множества, правила от вида IF-THEN и размитата 
логика. [4], [5], [6], [7] 

Основната структура на размита система за изводи съдържа три концептуални 
компонента:  

1) база от правила, включваща всички размити правила за вземане на решения;  
2) база от данни (речник), съдържаща всички функции на принадлежност; 
3) машина за изводи, която изпълнява процедурата за вземане на решения от 

правилата и дадените факти, за да се получи коректен изход или заключение.  
 

Базата от правила и базата от данни формират базата от знания (фиг. 3). [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 3. Размита система, базирана на правила 

 
3. Генетичният алгоритъм е адаптивен алгоритъм, зададен със следната наредена 

седморка от оператори и параметри: 
 

, , , , Ω, Ψ, , 
 

където  е популация с обем  с елементи хромозомите , , … , ∈ ,
1,2, … , , които са мерни бинарни вектори;  е функция на  променливи и с 
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област от функционални стойности , наречена функция на пригодност (целева 
функция): 

:	 → , 1,2, … , ; 
 

 е оператор за селекция, след чието прилагането от популацията  се избират 
 на брой родители : 

:	 → , , … , 		; 
 

Ω е множество от генетични оператори: 
 

Ω ;	 ; … , 
 

където  е оператор за кръстосване,  е оператор за мутация, които гене-
рират  на брой деца 	 от родителите: 
 

Ω: , , … , → , , … , 	; 
 

Ψ е оператор за заличаване на  на брой хромозоми от текущата популация, 
като следващата 1-ва популация се получава по формулата: 

 

1 , , … , ; 
 

 е критерий за край на алгоритъма. 
 

Операторите  и Ω са винаги вероятностни, а Ψ може да е както вероятностен, 
така и детеминистичен.  

Всеки генетичен алгоритъм се състои от последователно конструиране на 
популации  

	 0 	, 1 , … , , 1 , …	 
 

като първоначалната популация 0  се избира случайно, преходът от популацията 
		 към популацията 1  се осъществява чрез генетичните оператори , Ω и 

Ψ.  Този преход се нарича генерация и е аналог на итерация при числените методи. 
 

Генетичният алгоритъм може да бъде описан и като процедура за решаване на 
оптимизационна задача от вида: 

 

		 					|				 ∈ 0,1 	 	       (1) 
или 

			 					|				 ∈ 0,1 	 ,	      (2) 
 

където  е целева функция и  е индивид, който е възможно решение на (1) (или (2)). 
 

II. АРХИТЕКТУРА НА GFSSAM  
 

Целта, която се постига при проектирането и реализирането на хибридната гене-
тичната размита система GFSSAM=Genetic Fuzzy Software System for Asset Management, е 
да се използва генетичен алгоритъм, за да се настроят параметрите на базата от 
знания на вече създадената размита система FSSAM (фиг. 4). 

В системата FSSAM базата от знания се състои от базата с функциите на принад-
лежност на терм-множествата на входните и изходни размити променливи, както и от 
базата от правила [9]. Приложенията, за които хибридната система е проектирана за 
настройване параметрите на функциите на принадлежност чрез търсене на оптимал-
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ни стойности, без да променя техния вид и без да променя базата от правила, са опи-
сани в [10]. 

 

 
 
Фигура 4. Генетична размита система за настройване на базата от знания 
 

III.  ОПТИМИЗИРАНЕ НА БАЗАТА ОТ ПРАВИЛА 
 

В това изследване генетичният алгоритъм е използван за оптимизиране на базата 
от правила, като параметрите на функциите на принадлежност на входните и изход-
ните променливи се запазват. 

 
Всяко правило в размитата система има вида: 
IF			 

	 			 	 	 AND  	 			 	  AND … AND  	 			 	  

 
THEN  

	 			 	  AND  	 			 	  AND … AND 		 	 	 , 

 
където 1, 2, … ,  и  е броят на правилата. 

 
След избора и изпълнението m-тото правило системата FSSAM използва  

оператор за пресмятане на величината 		 по формулата: 
 

min 	 ∗ , ∗ , … , ∗ 	 	. 
 

Всяко правило има тегло  за 1, 2, … ,  и след умножение на получената 
стойност на 		 със съответното тегло се получава претеглената стойност: 

. . 

След изпълнението на всички правила от базата от правила, за всяко терм-
множество  на изходните променливи са получени съответните степени на при-
надлежност Θ . 
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Агрегацията се получава след пресмятането на  

	 	 , 	 , … , 	 	 	  

за всяко , 1, 2, 3, … ,  и 1, 2, 3, … ,  . 
 

Последна процедура е деразмиване на за получаване на изходната промен-
лива . 

 
В системата FSSAM са реализирани 24 правила със съответните 24 тегла  за 
1, 2, … , 24. Например шестото правило с тегло 0,8 е следното:  

Правило 6: Ако Възвращаемостта е много висока и Рискът е неутрален и q e 
голямо, то Q e добро. 

Изборът на теглата е направен като е използвано експертно мнение и така в 
системата са заложени началните стойности, показани в таблица 1. 

 

В тази разработка генетичният алгоритъм търси стойности на индивидите c, при 
които се достига минимум на  целевата функция: 

	 	 , 

където , ,  са три стойности на изходната променлива , пресметнати през 
равни интервали от време. Мотивацията за избор на целевата функция е публикувана 
в [10] I [11]. 

 

Индивидите c на популацията са 24-мерни вектори: 
c = ; ; ; 		⋯ ; . 

 
IV.  РЕЗУЛТАТИ 
 

За целите на изследването са проведени редица тестове, като са променяни 
стойностите на параметрите nGen (брой генерации), nPop обем на популацията), Pc 
(вероятност за кръстосване),  Pm (вероятност за мутация) на генетичния алгоритъм.  

 

В таблица 1 са показани резултатите от четири от тестовете. 
 

Таблица 1. Резултати от генетична размита система при оптимизация  
на теглата на правилата 

 

nGen nPop Pc Pm  1  2  3  4  5  6  7 

начални стойности  1 1 1 1 0,8 0,8 0,8 

10 20 0,75 0,2 
0,976
654 

0,820
508 

0,766
591 

0,868
349 

0,717
322 

0,656
674 

0,130
368 

20 20 0,5 0,05 
0,745
752 

0,907
513 

0,672
978 

0,872
377 

0,359
415 

0,772
108 

0,074
125 

100 8 0,2 0,02 
0,817
967 

0,713
620 

0,802
406 

0,746
703 

0,554
740 

0,537
281 

0,324
936 

500 8 0,05 0,5 
0,9614

73 
0,8275

03 
0,8546

06 
0,8861

66 
0,7373

83 
0,4600

31 
0,2446

58 
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 8  9  10  11  12  13  14  15  16 

0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 

0,3151
54 

0,1140
78 

0,8725
15 

0,9635
61 

0,8208
28 

0,7697
32 

0,8634
8 

0,7732
51 

0,7506
32 

0,7664
36 

0,0648
52 

0,8437
93 

0,8427
25 

0,9013
02 

0,3778
57 

0,8727
2 

0,9754
18 

0,4104
03 

0,9387
90 

0,2843
16 

0,7089
47 

0,8967
06 

0,7160
36 

0,8006
659 

0,7670
4 

0,8543
74 

0,2782
67 

0,8172
48 

0,5640
73 

0,9900
88 

0,6730
13 

0,9475
49 

0,8463
27 

0,8616
7 

0,8338
42 

0,3603
23 

 

 17  18  19  20  21  22  23  24  min F 

1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8   

0,8266
24 

0,6055
28 

0,1140
72 

0,2725
18 

0,6303
60 

0,7114
92 

0,8629
63 

0,8891
26 

 
0,000
74098 

0,5534
12 

0,9816
41 

0,0648
55 

0,1437
89 

0,7741
19 

0,8643
29 

0,6926
51 

0,9051
24 

 
0,000
63489 

0,6929
99 

0,8293
01 

0,2843
19 

0,2089
43 

0,9249
36 

0,8387
92 

0,9061
75 

0,7949
10 

 
0,000
03211 

0,8284
57 

0,9392
15 

0,5640
76 

0,1900
88 

0,8446
58 

0,7172
43 

0,9052
38 

0,7675
41 

 
0,000
00069 

 
Получените резултати показват, че при такава архитектура на размитата система 

няма оптимално тегло със стойност 1, т.е. нито едно правило не е абсолютно важно. 
Значителна част от теглата , за  

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, имат стойности 
след оптимизацията близки до началните. Но има и правила, за които получените 
тегла са от различен порядък. Такива са:   

Правило 6: Ако Възвращаемостта е много висока и Рискът е неутрален  и q e 
голямо,  то Q e добро; 

Правило 7: Ако Възвращаемостта е висока и Рискът е малък  и q e голямо,  то 
Q e добро; 

Правило 16: Ако Възвращаемостта е много ниска и Рискът е голям  и q e малко,  
то Q e лошо; 

Правило 20: Ако Възвращаемостта е много ниска и Рискът е неутрален и q e 
малко, то Q e донякъде лошо. 

При условие, че следващите тестове покажат подобни резултати, то тези правила 
или ще бъдат изключени от базата с правила и така в нея ще има по-малък брой пра-
вила или те ще бъдат запазени, но теглата им ще бъдат променени. 

 

Освен тези четири правила има и други две, за които резултатите са противоре-
чиви: 

Правило 9:  Ако Възвращаемостта е много висока и Рискът е много малък и q e 
неутрално, то Q e добро; 
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Правило 19: Ако Възвращаемостта е много ниска и Рискът е много голям  и q e 
малко, то Q e донякъде лошо. 

За тези резултати са възможни две причини – или правилата противоречат на 
други правила от базата или се припокриват с други правила. За изясняване на 
първоизточника на тези резултати също са необходими допълнителни тестове и ре-
зултати. 

 
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

GFSSAM е генетична размита система, базирана на правила и реализирана в сре-
дата MatLab. Основната цел при създаването на системата е намирането на оптимал-
ни стойности на параметрите на размитата система.  

Хибридизацията на генетичния алгоритъм и размитата система е успешна, защо-
то независимо че оптималните тегла на няколко от правилата са от различен порядък 
с началните стойности, стойностите на целевата функция са достатъчно близки до 
абсолютния й минимум 0. 

Важен резултат от това изследване е използването на генетична размита система 
за оптимизиране на архитектурата на размитата система и по-специално броя и вида 
на размитите правила. 
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АРТ-РИТРИЙТ КАТО ФОРМАТ ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ЦЕЛИ 

В ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 
 

доц. д-р Пепа Митева 
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Бургаски свободен университет 
 
 
Анотация: Творческият формат „Арт-ритрийт“ насочва към една възможност за 
вземане на ефективни решения в природосъобразна среда, относно личностното и 
професионалното развитие. Ориентиран е към специалисти от  помагащите профе-
сии, които се нуждаят от вътрешна мотивация за упражняване на избраната про-
фесия, както и за студанти, търсещи смисъл в обучението си в сферата на хумани-
таристиката. Препоръчително е събитието да бъде в съприкосновение с природа-
та, където участниците могат да се обърнат към себе си и да формулират ясни 
цели. 
 
Ключови думи: ритрийт, арт-ритрийт, арт-коуч, психология, социална работа, 
университет, синьо развитие. 

 
 

Провокациите към съвременните специалисти в сферата на помагащите профе-
сии са многообразни, свързани с развитието на човешките отношения, променящите 
се ценности, начин на живот, потребности и възможности за динамична квалифика-
ция. Едва дипломирани, студентите са ангажирани да влязат в кариерната сфера и да 
реализират работа на терен, която в повечето случаи е „изненада, шок“ от първона-
чалните им очаквания за реалността. Критериите за добра професионална практика 
не винаги са достатъчно ясни. В нашата действителност, институциите работят тро-
маво, а хората все по-често се обръщат към консултант, който да съдейства в решава-
не на житейски казуси. Днешният човек е забързан, нетърпелив, понякога хаотичен в 
желанията си и очаква бързо да открива картини и решения в живота си, подобно на 
дигитална среда.  

Днес е модерно да потърсиш консултация с психолог, социален работник, моти-
вационен консултант и ... какво става после? Първата среща предполага информация, 
опознаване, „разказ за себе си“ [2]. Провежда се въвеждащо или експертно интервю, 
което изисква да продължи с прецизна разработка на план за действие, насочен към 
конкретната личност и към конкретния случай. Ето тук, много често се усеща тре-
вожността на консултиращия, който натоварен с безкрайни теории за човешкото по-
ведение се затруднява да открие сред тях формула за успех, най-рационалния отго-
вор, свързан с „тук и сега“. Тази реалност несъмнено буди напрежение и у спе-
циалиста и у клиента, тъй като и двамата търсят най-подходящия изход. За да сме 
адекватни и обективни в маниера на работа се изискват редица качества, умения и 
квалификации, разбира се, несъмнено и опит. Но, като начало – необходимо е да поз-
наваме себе си.  

Концепциите за самопознание ни препращат към множество максими, стимули-
рат към търсене на отговори за качествата на личността и поведението ни от пози-
циите на различни интерпретации и парадигми [1]. Остава въпросът: Познавам ли се-
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бе си така, че когато застана „очи в очи“ с клиента да мога да бъда устойчив, да запа-
зя самооценката си без колебания, личната граница и да мога да преодолея емоциите, 
които възникват при среща с различните хора-клиенти. Той-клиентът често се опитва 
да направи пробив на моите ценности и да ме разколебае в търсенето на отговори: 
Как да приема това? Мога ли да остана стабилен, безпристрастен, полезен?  

Тези и много други въпроси навеждат идеята да се предложи алтернативна 
мини-програма при квалификация на бъдещи специалисти. Наред с академичното об-
разование тя да провокира размисъл за себе си – за самооценката, ценностите, устой-
чивостта, която е необходима да застанем срещу живота и да партнираме в лабирин-
ти. За подобни формати в хуманитарните специалности на университета, за реализи-
ране на „личен опит“ в помагащите професии се заговори преди години, когато в ин-
ституционален план бе необходимо придържане към стандартите на западните про-
грами за работа с хора. Такава форма на обучение е необходима и задължителна – от 
една страна за придобиване на консултантска правоспособност, а от друга за реализи-
ране на личен опит и самопознание.  

За съжаление, все още академичните планове не притежават подобна гъвкавост. 
В същото време извънаудиторните форми за квалификация на кадри предлагат тези 
часове в рамките на петдесет часа личен опит и до известна степен компенсират 
трудността да се обърнем към себе си и да разберем повече за мотивите на поведе-
нието си, вече от гледна точка на професионалната роля. 

В този смисъл, предложението за реализиране на мини-програма (Арт-ритрийт) 
в рамките на университетското обучение за бъдещи специалисти е коректно. То може 
да бъде приложено като „изнесена форма за квалификация“ за участници, които ис-
кат да повишат своята саморефлексия, да потърсят още стимули за практикуване на 
избраната професия, да открият многообразните аспекти на избора си и да научат 
още за себе си. Програмата може така да се структурира, че освен личен опит, през 
разнообразните техники участниците да обогатят и персоналния си запас от инстру-
ментариум за работа с хора – полезен и за собстената им практика. Подобен проект е 
апробиран частично през 90-те години на територията на Бургаски свободен универ-
ситет, в сътрудничество с водещи университети у нас – СУ, ВТУ и др., в междунаро-
ден форум „Риби“/”Темпус“. В продължение на три години професионалисти от раз-
лични европейска страни (България, Холандия, Великобритания и др.) споделяха 
опит в подготовката и дейността на социалните работници и консултанти. Придоби-
тият опит от това интересно и полезно събитие даде възможност за самоанализ на ре-
сурсите ни като специалисти. Подтикна способността ни да си сътрудничим с дру-
гите сходни професии на територията на България и на европейската общност, да 
представяме случаи за супервизия. Събитието донесе изграждане на един по-преци-
зен професионален език, разширяване погледа за възможности на професията и заре-
ди с увереност  и самочувствие участниците.  

В същото време взаимодействието на различни езици, опознаването на културни 
традиции, национални приоритети и законови съображения дадоха отправна точка за 
създаване на собствен поглед  при работа с хора.  

Едно полезно преобразяване на нашата система в подготовка на кадри за помага-
щите професии бе и изследването на собстен опит, резилианс и мотивация за работа с 
хора. И днес, подържането на устойчива мотивация на кадрите в изключително стре-
сова среда в подобни институции е важен аспект от подготовката за професията.  

Тези вътрешни подбуди за устойчиво развитие в избраната сфера на дейност мо-
гат да се закрепват не само с получаването на диплом, не само от уредената институ-
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ционална среда.  Значение придобива възможността да разбираме и съпреживяваме 
адекватно всяка една поднесена ни житейска ситуация и да сме удовлетворени от из-
хода – успяхме ли да „помогнем“ на клиента да открие реалните си потребности, да 
ги дефинира и да изгради цели за тяхното осъществяване? 

Същата мотивация за постигане на желаните цели се очаква и от специалиста.  
Той изгражда умения за стратегическо формулиране и придържане към т.н. „умни 
цели“. Изисква се съобразяване с редица условия, за да може те да станат  реалност. 
Това не може да се реализира все още с дигитални програми. Няма как да отворим 
устройство и то да ни разработи цели. Този процес е свързан не с умение да настроим 
системата на изкуствен интелект чрез програма, а да разкажем история, да вникнем 
във себе си, да задвижим „софтуера на ума си“ и така да постигнем осъзнаване и раз-
биране.  

А, добрият слушател, който долавя детайли, нюанси в нашия вербален и невер-
бален език е именно консултиращият – психолог, социален работник, педагог и др. 
Той съпреживява професионално, анализира, чете скрития смисъл на думите – раз-
лично е от образите, които изгражда едно виртуално пространство. Нека науката да 
постига предимства и възможности за „копи на човешкия ум“, нека благодарение на 
човека се разширяват и възможностите на изкуствените интелигентни системи. Нека 
и ние, човеците, да развиваме и усъвършенстваме своите мисловни системи в посока 
на повече опит в общуването и за постигане на съвършенство! 

Идеята на това донякъде емоционално изложение е прагматична, ориентирана да 
представи средство за взаимодействие на академичен, образователен и бизнес ресурс. 
Как да се обогати дизайнът на предлаганите програми за студенти, обучаващи се в 
хуманитарни специалности (конкретно в Бургаски свободен университет)? Възмож-
ност е, към учебната програма да бъде закрепено „предложение по избор“ към обу-
чаемите да посетят „Арт-ритрийт, насочен към формулиране на цели за професио-
нално развитие“.  

Защо „Арт-ритрийт“?  Форматът „Арт-ритрийт“ е подходящ за личностно из-
растване и професионална обратна връзка. Съчетава реални възможности в натурал-
на, природосъобразна среда да се отключи размисъл за развитието, обучението, моти-
вация за реализацията. „Заминаваш някъде и пристигаш в себе си“ се оказа стимули-
ращ израз за размисъл в създаването на програма за „Арт-ритрийт“ [5]. 

„Арт-ритрийт“ е отдавна позната система, която обединява разнообразни техни-
ки, приложени в природна среда. Те провокират самопознание, възможност специа-
листът преди да пристъпи към реалната практика да надникне в себе си и да открие 
онези движещи сили, които ще го накарат да бъде уверен, целеустремен и устойчив 
по пътя,  да накара себе си и останалите да бъдат „отвътре изправени“. 

Арт-ритрийт може да има много лица и форми – важно е те да са фокусирани в 
изпълнима цел, а тя е стимулът да откликнем на професията с разбирането, че сме 
отговорни за себе си и за съдбата на другия, който се е осмелил да застане и да раз-
крие интимния свят на съдбата си. 

Сред природата, по черноморието, участниците в организиран ритрийт могат да 
черпят от собствените си ресурси, да откриват причини, да се сблъскат със сублич-
ностите си и да съберат и изградят един образ  окончателно убеден, че е избрал точно 
това, което ще го накара да изживява удовлетворение в практикуване на професията. 
Именно тази натурална среда може да релаксира, да стимулира въображението, да 
създаде интерес. В този контекст се споделя и разбирането на другите за личните и 
професионалните цели, взема се опит от тях, създава се нагласа в защитена среда да 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

375 

получим обратна връзка и да презентираме себе си, тренира се спонтанност и креа-
тивност – все привилегии, заимствани от допир с ресурса на естествената среда.  

Кой ще организира формата?  
Университетската общност от преподаватели, практически ориентирани и заин-

тересовани от идеята за личностно развитие на студентите, личен опит и възможност 
за израстване в синхрон с теоретичната подготовка.  

Кога, за кого и къде е подходящо да се реализира „Арт-ритрийт“? 
В летен или зимен формат, за студенти/докторанти, които искат да споделят от 

своя опит и да си вземат опит от другите. Във  „влажните зони“ в близост до урбани-
зирани територии, които дават живот на града;  на брега на морето – места, където 
участниците могат да изградят свои проекти в еко среда, с помощта на мисловни мо-
дели и художествени средства, чрез наблюдение на жива природа и като стимулират 
сетивата си чрез природосъобразен начин на мислене.  

Визията на „Арт-ритрийт“ като програма и съдържание 
Програмата на събитието може да бъде изготвена стандартно, така, както се ре-

жисира обучително събитие. Включва се информация относно точната дата и време, 
място, модули, развлечения и ангажираност на участниците, работни материали и 
препоръки. Целите на програмата са от значение, за да изградят съдържателност на 
събитието и мотивация за участие, както и да може да стимулират обективна обратна 
връзка и за организаторите. Ефектът и резултатите са неизменна част от една добра 
организация, но те идват и се измерват на по-късен етап, когато всеки един участник 
в групата ще отчете своята персонално разработена цел за личностно и професионал-
но развитие. Събитието приключва със сертификат за квалификация с определен 
брой часове, който ангажира и дава перспектива.  

Обучителният модул е изграден и от предварително разработени методи и 
техники на работа за изграждане на професионална мотивация и цели,  личностно 
развитие. За ефективността на „Арт-ритрийт“ успешно могат да бъдат препоръчани 
методи, заимствани от арт-терапия, арт-педагогика, арт-коуч, синхронизирани с це-
лите, например: „маскарад на нашите роли и субличности“, „еко терапия - ландшафт 
на целите и ландшафт-терапия“, „синематология“ – като предизвикателство на 
дигиталния човек, „мисловна карта на Тони Бюзан“, SWOT-анализ, Wellness-диаг-
ностика, „умната цел“ и др. [4]. Интерас за форума представлява техниката на 
„умните цели“ [4], която предполага съобразяване с основните компоненти в изграж-
дането на цели, например, изискването те да са SMARTER: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Идеята „Арт-ритрийт като формат за формулиране на цели в професионалното 

развитие“ е творчески проект, опит за синхрон с едно мащабно международно съби-
тие, в което домакин е Бургаски свободен университет – „Международна научна 

S (Specific) – специфична /ясна 
M (Measurable) – измерима 
A (Accepted by you and/or others) – приета/разбрана/осъзната като лична 
R (Realistic) –  реалистична, позитивно ориентирана (какво точно искам) 
T (Time-bound) – ориентирана  във времето, с дефиниран краен срок 
E (Еnjoyable, Еxciting) –  вълнуваща (не винаги е възможно), “етична” 
(ethical), екологична – да не носи вреда и негативни последствия 
R (Recorded) -  записана на хартия  (да създава мотивация+отговорност) 
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конференция СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНЬО РАЗВИТИЕ“, 1-2 юни 2018 г., в рам-
ките на т.н. European Маritime Day, Burgas 2018. И както се утвърди в една от воде-
щите теми: „важно е да има стратегия и фокус на усилия и средства в различните об-
ласти, като елемент от научната дипломация“ – реплика, която препраща и към раз-
нообразието от средства и формати с които да предизвикаме интеректуален интерес, 
желание за откриване на ресурси и развитие! 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Значението на термините, чиито първи букви са използвани за абревиатурата на 

средството за обучение MOOC, са: 

MOOC=MASSIVE OPEN  ONLINE COURSES. 

Безспорно всеки от четирите термина е характеристика на този вид средство за 
обучение, но точна всеобщо приета дефиниция до този момент не е достигната за 
нито един от тях и както сполучливо е показано на фигура 1, всеки от тях е диску-
сионен [1] и за техния смисъл могат да бъдат зададени много въпроси.  

 
Фигура 1. MOOC – всеки термин може да бъде дискутиран 
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Например, кога един MOOC е масов? Ако това е свързано с броя на записалите 
се участници, то след какъв брой курсът става масов – 10, 100, 100 000? А има ли 
значение броят на завършилите? Масов ли е курсът, ако има 1000 записали се и един 
или нито един завършил? 

Курсът се нарича отворен, ако регистрацията на обучаемите е свободна или е 
отворен, ако има свободен достъп до платформа за MOOC на всяка обучаваща орга-
низация? Могат ли физически лица да предоставят MOOC обучение? Съдържанието 
ли е отворено е или терминът означава безплатно обучение? Относно отвореността 
може да се разсъждава и в друга посока. От една страна, идеята за отворено обучение 
не е нова – различни образователни експерименти в тази посока започват в началото 
на XX век [2]. От друга страна, популяризирането на концепцията за пълна прозрач-
ност и достъпност на научните постижения и образователните ресурси започва преди 
около две десетилетия с идеалната цел да се запълни съществуващата огромна разли-
ка между развити и развиващи се страни, а и да е коректив на учените при техните 
изследвания. Някои изследователи дори рисуват донякъде апокалиптичната картина, 
в която традиционните университети са престанали да съществуват. Реалността в 
настоящия момент е далеч от тези прогнози. От една страна се наблюдава известно 
отваряне на изследователските центрове към обществеността (пр. CERN предлага по-
сещения за хиляди ученици, учители и студенти [3]), но от друга – университетите 
продължават да са мястото за обучение на студенти, за иницииране на идеи, за дис-
кусии и за научни открития. 

Други въпроси възникват относно термина онлайн. Това изискване ограничава 
ли обучението чрез MOOC единствено и само до интернет обучение? Каква част от 
необходимия ресурс от знания за курса е достъпен в интернет или онлайн са само по-
важните модули? Онлайн означава ли „учене със собствена скорост“, без времеви и 
пространствени ограничения? Онлайн означава ли пълен достъп до всички възможни 
хранилища със знания? Има ли възможност за комуникация с преподавателите и/или 
другите обучаеми? Как се организира евентуалната екипна работа? Поемането на 
роли и отговорности? А осигурена ли е сигурността при идентификацията, оторица-
зията и сертифицирането? Кой носи отговорността за съдържанието на курса и за из-
дадения документ при завършването му?  

Дори и терминът курс провокира редица въпроси. Например, каква е продължи-
телността и от какво се определя тя? От продължителността на видео уроците? От 
броя страници на материалите? От броя на модулите в курса? Каква обучителна сте-
пен са получава при успешно завършване – сертификат, степен, кредити? А какви са 
функциите на преподавателя? Има ли той/тя някаква връзка с обучаемите? Подпома-
га ли процеса на обучение или е една статична фигура? 

 

Въпреки че поставените въпроси не са малко, ролята на MOOCs като средство на 
обучение е безспорна и в този смисъл полезно е да се приеме твърдението на Велер: 

 „…приемането на едно определение е контрапродуктивно…” [4] 
 

И все пак важно е да се подчертае, че целта на отвореното образование е: 
• увеличаване на достъпността на различни групи хора до образователен 

процес и  
• успешното участие в образователния процес. 
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II. ТЕНДЕНЦИИ 
1. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕСА НА УЧЕНЕ 
Промените в начина на преподаване и в процеса на учене са неоспорими. Дори 

физическата средата, в която студентите учат е различна от преди. 
До XX век основни подходи са стриктни лекционни часове, безкрайни часове в 
библиотеки, писане, запаметяване и репродуциране на запаметения материал (фиг. 2). 

 

Фигура 2. Самоподготовка в библиотека (XX век) 
 

Но в XXI век начините са други – студентите (и преподавателите) използват 
интернет, разработват материалите си на компютър (фиг. 3), постепенно част от 
запаметяването и репродуцирането се заместват с креативно решаване на казуси и 
реални проблеми. 

 

Фигура 3. Самоподготовка (XXI век) 
 

2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
 

Глобализацията в образоването има различни аспекти. От една страна, почти 
всеки желаещ има достъп по образователни ресурси, създадени в различни 
географски точки. Наистина, от дома си в Бургас мога да се запиша в курс по 
Изкуствен интелект, създаден в MIT. От друга страна, обучаемите могат физически 
да участват в обучение в различни университети. Друго проявление на процеса на 
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глобализация в образованието са международните екипи, създаващи нови обучител-
ни програми.  

Разпространението на създадените MOOCs се оказва не съвсем равномерно по 
света и в Европа. В доклада Existing MOOC initiatives in higher education and business 
sector and the distribution of MOOC learners in EU28 (R1/02 на BizMOOC Discussion 
paper 02) се посочват следните данни за разпространението на MOOCs (фиг. 4): 

 в Европа най-популярни са курсовете по Компютърни и инженерни науки и 
технологии – 414 броя, Социални науки – 317 броя, Приложни науки – 254 броя, 
Бизнес – 232 броя и т.н.; 

 по страни най-много курсове са предложени от Великобритания – 72 броя, 
Франция – 39 броя, Испания – 37 броя и т.н. В България има 1 регистриран MOOC.  

 

 
 

Фигура 4. Разпространение на MOOCs в Европа 
 

В същия доклад се посочва и наблюдавано изменение на най-големите доставчи-
ци на MOOCs. От трите лидери Coursera, edX и Udacity позиции са запазили първите 
два, като процентното участие е в настоящия момент е следното: 

 Coursera    35,6%; 
 edX     18,1%; 
 Canvas.net    6,92%; 
 FutureLearn    5,68% ; 
 Miriada X    3,66 %; 
 France Universitate Numerique  3,33% ; 
 Udacity     2,95 %; 
 Open Education by Blackboard  2,12%; 
 Rwaq     1,83 %; 
 iversity     1,78 % ; 
 NovoEd    1,67 % ; 
 други    16,4% . 
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3. КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ 
Стремежът за постигане на приходи и печалба до някаква степен превръща плат-

формите, предлагащи MOOCs в маркетинг канали с различни нива на комерсиали-
зация. Съществуват форми като: 

 

 безплатно обучение, завършващо с такса за издаване на сертификат;  
 получаване на микрокредити ( част от кредит) по съответната дисциплина; 
 получаване на университетски кредити; 
 онлайн платени бакалавърски и магистърски  степени; 
 корпоративно обучение. 
 

Пазарът на обучителни услуги се оценява на милиарди долари, а доставчиците 
на MOOCs естествено се стремят да получат дял от този пазар, Според [5] в различни 
форми на онлайн обучение за различни степени са включени над 7000 студента, като 
общият потенциал за приходи е над 65 милиона долара. Най-силно тази тенденция се 
отразява в платформата Coursera – докато през 2016 са предложени корпоративни 
обучения от 30компании, то през 2017 има над 500; а в EdX са над 40 компании за 
2017. 

 
4. ПРОМЕНИ В МОТИВАЦИЯТА НА ОБУЧАЕМИТЕ 
Реалната аудитория на MOOCs не се състои само от традиционните обучаващи 

се (пр. университетски студенти), а и от хора, учещи през целия живот. Възниква тер-
минът професионални обучаващи се – хора, които записват MOOC и покриват изиск-
ванията с единствената мотивация за придобиване на ново за тях знание, без то да е 
необходимо директно за кариерата им (или бъдещата такава). 

 
5. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРАТА НА КУРСОВЕТЕ 
През последните две години MOOCs са със значително променена структура с 

цел постигане на по-голяма гъвкавост и удобство на обучаемите. 
Курсовете стават по-кратки, като преобладават тези с продължителност 4 седми-

ци. По-дългите курсове се разделят на части. Например, курс, който преди е бил 
дванадесетседмичен, сега се предлага като три четириседмични – 1-ва, 2-ра и 3-та част. 

Графиците стават все по-гъвкави. Записването е възможно след стартирането на 
курса, изучените модули се запазват за следващо стартиране на същия курс, срокове-
те за изпълнение на самостоятелните работи и задания не са твърди. 

Друга промяна е възможността за осъществяване на многократни опити на при 
решаването на тестовете, без това да намалява оценката. 

Но тези промени неизбежно водят до по-малко на брой дискусионни форми и 
по-малко възможности за обсъждане, комуникация и консултации между обучаемите 
и обучаващите. 

 
6. ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ 
В статията „Video Makes the Coding Star?“ са показани резултати от изследвания 

за връзката между посещаемостта на студентите по програмиране на лекции и полу-
чените от тях резултати на изпитите в Белфаст [6]. Авторите посочват, че корелация-
та между двете е положителна, но не е силно изразена: има студенти, които посеща-
ват 90% от лекциите и са получили ниски резултати, както и обратно (фиг. 5). 
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Фигура 5. Присъствие на лекции и успеваемост на студенти по програмиране 
 
В същото изследване е получен и друг интересен резултат. Проследяван е 

броят на гледанията на видео уроците и датата на гледанията (свързано с момента на 
аудиторната лекция и времето, оставащо до изпита). Ясно изразена е следната тен-
денция: студентите, които показват по-слаби резултати на изпита, гледат видео 
уроците повече пъти (фиг. 6) и ги гледат последната седмица преди изпита. Студен-
тите, които постигат високи резултати, правят по-малко на брой гледания и тези 
гледания са предимно веднага след лекцията, т.е. успешните студенти не учат 
непосредствено преди изпита, а усвояват материала регулярно.  

 
Фигура 6. Успеваемост на студенти по програмиране  

и среден брой гледания на видео урок 
 

III.  MOOCS ЗА СИСТЕМИ ЗА КОМПЮТЪРНА MATEMATИKA 
 

За проучване на курсове за обучение по компютърна математика са използвани 
основно два сайта, предлагащи списъци с MOOCs: www.mooc-list.com/ и www.class-
central.com/providers. Сред предлаганите MOOCs има десетки за училищна матема-
тика (предимно на английски) и значително по-малко за висша математика (пр. edX 
фиг. 7). 
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Фигура 7. MOOCs по математика, предлагани от edX 
 

От предлаганите курсове от интерес са тези, в които обучението е за средата 
MatLab, поради факта, че в Бургаския свободен университет се провеждат занятия с 
използване на лицензирани студентски версии. 

Забелязват се някои от очертаните по-горе тенденции – курсовете са кратки, 
само за начинаещи, липсват специализирани обучения за едни от най-важните 
средства на Matlab, а именно toolbox и Simulink (фиг. 8). 

 

 
Фигура 8. MOOCs за MatLab за начинаещи 

 
Ако MatLab се разгледа единствено и само като език за програмиране, то всеки 

от предлаганите курсове би бил полезен. Но ако MatLab се разгледа като среда за 
провеждане на изследвания, и поради факта, че голяма част от използващите тази 
среда за моделиране и симулации не са програмисти, то традиционно и задълбочено 
обучение е необходимо.  
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Съществуващите MOOCs са стотици и може би хиляди, ако се добавят корпора-
тивните програми за обучение. Тези академично-авторски продукти обхващат много 
и разнообразни теми, като най-популярните курсове продължават да бъдат в области-
те компютърни науки и инженерни науки, но също и финанси, преговори и управле-
ние на бизнеса. 

Но въпросите и проблемите, свързани с обучението чрез MOOCs не са малко, 
като само част от тях са например безличната природа на преподаването, липса на 
обратна връзка, цената, контролът върху съдържанието, липсата на изискване за пи-
сане на по-задълбочени разработки. 

Следователно, дискусията дали MOOCs са педагогически подход, побеждаващ 
традиционното обучение или средство за подпомагане на ученето трябва да бъде про-
дължена. 
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ЧИСЛЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕНТОВ ФИЛТЪР  

С МОСТ НА ВИН - ЧАСТ.1 
 

Пламен Ангелов, Милена Димитрова 
Бургаски свободен университет 

 
NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER  

WITH „VIN BRIDGE” – PART.1 
 

Plamen Angelov Angelov, Milena Dimitorova Angelova 
Burgas Free University 

 
 
Abstract: Many electronic studies require using of electronic filters. Interestingly, the 
bandpass filters are achieved with different technical solutions. This article presents a 
solution of a bandpass filter realized with „Vin bridge“. 
 

Key words: Electronics filters, Vin bridge 
 
 

Увод 
В много електронни изследвания се налага използването на електронни филтри. 

Интерес представлялват лентовите филтри постигнати с различни технически ре-
шения. В настоящата статия се представя решение на лентов филтър реализиран с 
„Мост на Вин” 

 
1. Постановка на задачата 
В настоящата статия се разглежда провеждане на числен експеримент на преда-

вателна функция на лентов филтър с мост на Вин. За да се изпълнят редица от усло-
вията за стабилност на изходната характеристика при тази схема трябва да се съблю-
дават някой особености свързани с амплитудната промяната в изходния сигнал. 

Статията си поставя амбициозната цел да изведе числен експеримент на изход-
ните резултати с отчитане на влиянието на входната амплитуда върху изходния сиг-
нал на филтъра. При провеждане на това изследване входната честота се запазва пос-
тоянна. За целта в представеният анализ се извежда зависимостта на изходната 
амплитуда, като по този начин се анализират причинно следствените връзки за 
амплитудата на входно напрежение върху нивото на изходните сигнали. Тези пара-
метрите ще бъдат обект на проведения числен експеримент.  

 
2. Начални условия влияещи върху амплутудата на изходния сигнал и 

отчетени в предавателната функция: 
В продължение на статията от 2016 г. принципна схема на фълтър изпълнен с 

мост на Вин е показана на фиг.1. Допълнително схемата отчита вътрешносто съпро-
тивление на входния източник – Rin.  

 
 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

386 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Принципна схема на филтър с мост на Вин 

Изведената предавателна функция с отчитане на входното съпротивление на 
източника има вида: 
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Параметрите на използваните компоненти и тяхното комплексно представяне 
беше изведено в предходната статия. Причинно следствените връзки бяха анализира-
ни с извеждането на предавателна функция. Всични стойности на параметрите бяха 
изведени с помощта на комплексно представяне. 

 
3. Провеждане на числен експеримент 
3.1. Начални условия за анализа 
За обективна оценка на  входната амплитуда изходния сигнал следва да бъдат 

зададени начални стойности на филтровата група. Избирам работна честота на 
филтъра 160Hz. За опростяване на известния израз за работната честота параметрите 
R=R1=R2, C=C1=C2. В този случай избраната входна честота се определя с израза: 

(2)  
CR

f



2

1
 

След избор на кондензатора C=100 nF за стойността на резистора ще получим: 
R=10k От познатата теория основното влияние върху изходната амплитуда на филтъ-
ра ще окажат обратната връзка и входното съпротивлениие на източника, но как това 
ще повлияе върху честотната лента ще се уточни след провеждане на числения 
експеримент. 

 

3.2. Числено изследване на амплитудата на изходния сигнал с промяната на 
коефициента на усилване 

За тази цел  към схемата се предвижда сравнителен анализ на параметрите на 
обратната връзка съставена от резисторите R3 и R4. Големината на тези резистори 
определя максималното усилване респективно изходна амплитуда на филтъра. Из-
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следването се провежда с програмен продукт OrCAD, като се съставя схемата от 
следващата фигура.2. Съставената приципна схема е познатия мост на „Вин” с 
използване на двуполярно захранване (V1 и V2) и допълнително вкючен входен из-
точник V3. Резистора R6=600Ω е вътрешното съпротивление на източника Предвиде-
ния анализ включва изменението на съпротивлението R4 с използване на парамет-
рична функция <Param>. Използването на функцията позволява провеждане на 
числен ескперимент с няколко различни стойности на параметъра <Var> използван 
за стойност на резистор R4. Проведеното изследване показва влиянието на изходната 
амплитуда с параметрична промяна в границите 1kΩ-2kΩ (стъпка 0.25kΩ). Резултата 
от проведеното изследване е показан на следващата фигура 3. При най-високата 
стойност на съпротвлението R4=2kΩ се от получената графика се наблюдава ампли-
тудно ограничение. Теоретичния анализ на схемата показва че минималния коефи-
циент на схемата трябва да бъде Ku>3 докато в случай на използване  на схемата като 
филтър това е максималната стойност. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 2. Принципна схема за провеждане на числен експеримент с програмен продукт OrCAD 

 

 
Фиг. 3. Промяна на изходната амплитуда с изменение на резистор R4 
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От изведените числени резултати се определя максиманата стойност на пара-
метъра R4=1.6kΩ, като по този начин максималната изходна амплитуда се огранича-
ва до Uoutm=10.56V потвърждението на този параметър е показано на следващата 
фигура 4. 

 

Фиг. 4. Ограничение на максималанта изходна амплитуда при стойност на R4=1.6kΩ 
 

3.3. Числено изследване на амплитудата на изходния сигнал с промяната на 
вътрешното съпротивление на източника 

Следва определянето на влиянието на изходната амплитуда с промяна на 
вътрешното съпротивление на източника R6 в границите 500Ω-700Ω Избраните 
стойности са в околност на стандартната стойност от 600Ω. В този случай 
параметричното изследване на схемата ще има вида показан на следващата фигура 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 5. Параметрична промяна на вътрешното съпротивление на източника R6 

 
Влиянието на вътрешното съпротивление върху изходната амплитуда е незна-

чително и се приема стандартна стойност на вътрешното съпротивление R=600Ω. 
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Фиг. 6. резултат от изследване на амплитудната стабилност в изхода на филтъра  
при параметрична промяна на вътрешното съпротивление на източника 

 
Заключение 
 

Влиянието на изходната амплитуда на филтъра се повлиява от обратната връзка 
и изменението на резистор R4. Това определя прецизността на тази обратна връзка и 
следва да се съобрази с промяната на входното съпротивление на източника. От 
друга страна с от проведените изследвания се ограничава и максималното ниво на 
режекция в изходния сигнал. От направените изследвания се наблюдава незначител-
на промяна в изходната амплитуда с изменението на входното съпротивление на 
източника. 

 
 

Използвана литература 
 

[1] TI Application report, Sine wave oscillator TI, SLOA060 – March 2001. 
[2] Single Supply Op Amp Design Techniques, Application Note, Texas Instruments 
Literature, Number SLOA030. 
[3] Oscilators-module-03.pdf AF Sinewave oscillators, www.learnabout-electronics .org 

 
 

  



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

390 

 
ЧИСЛЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕНТОВ ФИЛТЪР  

С МОСТ НА ВИН - ЧАСТ.2 
 

Пламен Ангелов, Милена Димитрова 
Бургаски свободен университет 

 
NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER  

WITH „VIN BRIDGE” – PART.2 
 

Plamen Angelov Angelov, Milena Dimitorova Angelova 
Burgas Free University 

 
 
Abstract: In part 2. of the article we produce the numerical experiment and the influence of 
sine wave inputs with variable frequency entering the filter and stabilizing the input 
amplitude without taking about the input resistance of the source. This paper aims to 
extract a numerical experiment of the innovative filter by examining the frequency response 
of the filter. 
 
Key words: Electronics filters, Vin bridge 

 
 

Увод 
В част.2. от численото изследване има за цел да изведе числен експеримент на 

честотната лента и влиянието на синусоидални входни сигнали с променлива честота 
постъпващи към филтъра и стабилизация на входната амплитуда без отчитане на 
входното съпротивление на източника. Представената разработка има за цел да изве-
де числен експеримент на иновативния филтър като изследва честотната характерис-
тика на филтъра 

 
1. Постановка на задачата 
В настоящата статия се разглежда провеждане на числен експеримент на честот-

ната лента на лентов филтър с мост на Вин. За да се изпълни условието за стабилност 
на изходната характеристика при тази схема трябва да се съблюдават някой особе-
ности свързани с честотната характеристика на филтъра. 

Статията си поставя амбициозната цел да изведе числен експеримент на изход-
ните резултати с отчитане на влиянието на входната честота върху изходния сигнал 
на филтъра. При провеждане на това изследване входната амплитуда се запазва пос-
тоянна. За целта в представеният анализ се извежда зависимостта на приложената 
входна честота, като по този начин се анализират причинно следствените връзки за 
входно-изходните сигнали. Тези параметрите ще бъдат обект на проведения числен 
експеримент. 

2. Начални условия влияещи върху честотата на изходния сигнал и отче-
тени в предавателната функция: 

Изхождайки от равенство за израза на коефициента на предаване без отчитане 
съпротивлението на източника е изведен израза: 
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За коефициента на усилване за поснатата схема на филтъра е известно, че:

3

41
R

R
Ku   Тук трябва да обърнем внимание на израза в който ясно се вижда, че 

ако Ku=3 то част от знаменателя ще се нулира. За да се избегне това избираме Ku>3. 
Нека за по-голяма яснота на математическият анализ приведем симулативно 
изследване на предавателната функция. 

 
3. Провеждане на числен експеримент 

3.1. Начални условия за анализа 

За обективна оценка на  честотната характеристика следва избраните стойности 
на обратната връзка и вътрешното съпротивление да бъдат R3=1.1kΩ, R4=1.6kΩ и 
съпротивлението на източника R6=600Ω. 

Влияние върху честотната характеристика има обратната връзка на филтъра и 
вътрешното съпротивление на източника. Дълбочината на обратната връзка е избрана 
според максималната изходна апмлитуда, докато за вътрешното съпротивление се 
избира стандартна стоност R4=600Ω. Какво ще бъде повлияването на тези параметри 
върху филтъра ще бъде изяснено след провеждане на изследванията. 

 
3.2. Числено изследване на честотната характеристика с промяна на обрат-

ната връзка 
 

За провеждане на изследването се използва прицината схема показана на след-
ващата фигура.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Принципна схема за изследване на амплитудната характеристика на филтъра 
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Началното изследване на честотната характеристика се ограничава в честотната 
лента до fh=10MHz, предвидената граница е надминава повече от 50 пъти честотната 
лента на филтъра и няма нужда да се изследва. Резултата от проведеното изследване 
е показан на фигура.2. За провеждане на параметричното изследване се изменя 
стойността на обратната връзка (параметър R4). Така се определя влиянието върху 
стабилността на честотната характеристика на филтъра. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 2. Промяна на обратната връзка и влиянието върху честотната характеристика  
на филтъра 

 
3.3. Числено изследване на честотната характеристика с промяна на вход-

ното съпротивление на източника 
Изследването на принципната схема с която се провежда параметричния анализ 

е показана на следващата фиг. 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Принципна схема за параметричен анализ за изследване на честотната 
характеристика 
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Показаната на фиг. 2. принципна схема предвижда промяна на два параметъра – 
първият е обратната връзка и големината на резистор R4, втората промяна е промяна 
на вътрешното съпротивление на източника. Резултата от проведения анализ с про-
мяна на вътрешното съпротивление на източника е показан на следващата фигура.3. 
Полученият резултат показва незначителна промяна в амплитудната характеристика. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 3. Резултат от числен експеримент с промяна на вътрешното съпротивление  
на източника 

 
Заключение 
 

От проведения експеримент се наблюдава подобряване на стръмността на фил-
търа в лентата на пропускане с нарастване на съпротивлението в обратната връзка. 
Когато стойността на резистора R4=1.7kΩ характеристиката на филтъра е най-добра, 
но в този случай следва да се отчете че ограничението в захранващото напрежение. 
Захранване от 12V ще предизвика амплитудно ограничение и няма как да се постигне 
изходна амплитуда от 15V. От друга страна проведеното изследване показва изме-
нение в лентата на подтискане на филтъра. Така се формира оптималния избор на 
резистора R4=1.6kΩ. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР  

В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ В ПЕРИОДА 2015-2019 Г. 
 

докторант Петко Петков 
Kатедра „Регионално развитие“, СУ „Св. Кл. Охридски“ 

Petko.ivailov@gmail.com  
 
Абстракт: В доклада се прави оценка и анализ на  управление на публичния сектор 
на община Червен бряг и нейната икономическа структура. Извежда се проблемите 
пред община Червен бряг като част от Северозападния район за планиране, както и 
възможностите за нейното развитие. Чрез оценката на човешкия капитал, ще се 
предложат мерки и дейности за подобряване на икономическата среда чрез разви-
тие на малките и средните предприятия и подобряването на регионалното разви-
тие на общината. Важен елемент от изложението е  оценка на потенциала на 
община Червен бряг, както и извеждането на факторите, които могат да оказват 
силно влияние за преодоляване на  негативните въздействия на кризата, която реа-
лизира икономически спад, нещо характерно за повечето общини в България. 
 
Ключови думи: райони, области, проблеми, развитие, потенциал, икономика, 
подобряване.  

 
 

Въведение 

Община Червен бряг е разположена в Северозапaдна България на границата 
между Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, на десния бряг на река Искър, 
плътно до устието на река Златна Панега. През територията й преминава важен път 
от републиканската пътна мрежа – E83, свързващ столицата на Румъния – Букурещ, 
със столицата на България – София. 
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Община Червен бряг е включена в административните граници на Област 
Плевен, създадена в днешните си териториални граници с Указ № 1 от 05.01.1999 г. 
на Президента на Република България. Като част от административна област Плевен, 
функциите по държавно управление в Червен бряг се осъществяват от областния 
управител на област Плевен, в качеството му на едноличен орган на изпълнителната 
власт съгласно чл. 3 от Устройствения правилник на областните администрации. 
Областният съвет за развитие обсъжда и съгласува инициативите на общините; 
обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване при изпълнението 
на ОСР, (включително за финансиране на общински проекти) и съдейства за осигуря-
ване на информация за изпълнението и оценката на ОСР. 

Обслужващите функции на общинския център и неговия административен ста-
тут са предпоставки за появата на специфичен тип институционални структури. Та-
кива са структурите на съдебната власт и на другите правоохранителни институции. 
Гр. Червен бряг е седалище на Районен съд, на Районна прокуратура и пробационна 
служба. 

Други държавни институции на територията на Общината са: Митническо бюро, 
Агенция за социално подпомагане, Бюро по труда. 

 

Град Червен бряг е административен, социален и икономически център на община 
Червен бряг. 

Население: 12 309 жители към 2013г. 
Землище: 40,76км² 
Надморска височина: 187м 
Урбанизирана територия на града: 463,6725 ха 
 

Според класификация в Националната концепция за пространствено развитие, 
град Червен бряг попада в групата на градовете от ниво 4 – малки градове, с микро-
регионално значение в територията на групи общини. Според показателя „брой на 
населението“ градът попада в категорията на малките градове с население от 10 до 30 
хил.жители. В зависимост от степента на застъпеност на селищните функции в града 
се определя и комплексната му функционална категоризация – 5 функционална 
категория за град Червен бряг. Големината на общинската територия е 485 кв.км. По 
показател „площ на територията“ община Червен бряг попада в категорията на сред-
ните общини (с площ до 500 кв.км.). Ж.п. линията минаваща през града е с важно 
значение за развитие на града и региона. В град Червен бряг е концентрирано 70% от 
трудоспособното население на общината. Жителите с висше образование в града са 
16,6 %, което е с 3% по-малко от средния дял за страната (19.6 %). Коефициентът на 
заетост е 81%, което е с 2% по-нисък от този за областта. Основно място в икономи-
ката на община Червен бряг, като генератор на заетост, заема отрасъл производство 
със следните дейности: металообработване, шивачество, производство на строителни 
материали, производство на мебели, преработка на сеслкостопанска продукция и от 
селското стопанство: зърнопроизводство и говедовъдство. 

Позиционирането на град Червен бряг в Европейското икономическо простран-
ство показва, че той има необходимия икономически потенциал за посрещане на пре-
дизвикателствата в Стратегията „Европа 2020“ за постигане на устойчив интелиген-
тен растеж и конкурентоспособна промишленост. 
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Икономическа характеристика 
Икономическата активност на населението на общината е 43%. С водещи иконо-

мически функции в Община Червен бряг е вторичният сектор, допълван от обслужва-
нето, което я определя като община с промишлено-обслужващи функции. 

Водещи отрасли в промишлеността на територията на Община Червен бряг са в 
областта на военната промишленост, машиностроенето, трикотажната индустрия и 
хранително-вкусовата промишленост. Въпреки че структурата на промишлеността, с 
изключение на дървопреработващия сектор, е съхранена, общата икономическа криза 
в страната, през последните години, се е отразила неблагоприятно върху състоянието 
на промишлеността: непълно и недостатъчно ефективно използване на производстве-
ните мощности, ограничени производствени възможности, остаряла техника и техно-
логии, недостатъчни инвестиционни възможности, неефективен следприватизацио-
нен контрол, недостатъчна осигуреност с пазари, недостатъчно развита и поддържана 
инфраструктура и др. 

 
Административен капацитет на Община Червен бряг 
В община Червен бряг са налични добре разработени стратегически документи - 

Общински план за развитие, с детайлно зададени приоритети, цели и мерки. Целите 
са съгласувани и постижими, като зад тях стоят конкретни мерки. В Общинския план 
за развитие е формулирана визия, с която са запознати служителите в общинската 
администрация. Налични са секторни стратегически документи в различни области 
на политика, които са съобразени при разработването на основните стратегически 
документи. Благодарение на добре изградената административна структура, Община-
та има нужния човешки ресурс и капацитет за реализиране на проекти по привличане 
на средства от фондовете на ЕС и други програми. Доказателство за това са усвое-
ните финансови средства през периода 2007-2013 г. в размер на 31 539 875 лева, 
което е доказателство, че Общината в максимална степен се е възползвала от възмож-
ностите за финансиране на политики и проекти, предоставени от държавен бюджет и 
структурни фондове. Броят на заетите в общинската администрация 75 служители 
като кметът на общината е подпомаган в своята дейност от трима заместник кметове 
с ресори „Финанси, общинска собственост и администриране на местните данъци и 
такси“, „Строителство, архитектура, инвестиционни проекти и програми и екология“, 
„Образование, култура, социални дейности и спорт“. Положителна насока в управле-
нието на администрацията с оглед на членството на България в Европейския съюз и 
възможностите за усвояване на безвъзмездна финансова помощ за развитието на 
общината е обособяването на отдел „Проекти, поръчки и екология“. Съгласно чл.31 
от действащия Устройствен правилник за дейността, структурата и организацията на 
работа в общинска администрация – Червен бряг за периода 2015 – 2019 година, 
задълженията на служителите от отдел „Проекти, поръчки и екология“, свързани с 
работата по проекти са следните: набира и анализира информация за текущи и пред-
стоящи програми и проекти на Европейския съюз; идентифицира възможности за 
кандидатстване с проектни предложения на Община – Червен бряг за оперативни 
програми и други донорски програми и проекти; разработва проектни предложения 
за депозиране в управляващите органи за проверка и оценка; управлява и отчита одо-
брени общински проекти; предоставя актуална информация и насоки за кандидатст-
ване по програми на ЕС, държавни фондове и донорски организации на потенциални 
бенефициенти (физически и юридически лица); отчита проекти и програми; участие в 
информационни срещи и семинари, обучаващи курсове и конференции, свързани с 
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европейската интеграция, различните програми за финансиране и донорски организа-
ции; проучва, обобщава и изпълнява задачите, поставени му по компетентност; осъ-
ществява връзка с други общини, срещи и обмяна на опит; подпомага работата на от-
делните звена и структури в общинската администрация за точно дефиниране на 
проблеми, свързани с развитието на общината и тяхното разрешаване; провежда 
ефективна перманентна информационна политика във връзка с дейността си на тери-
торията на община Червен бряг; подготвя документацията за участие в обществени 
поръчки (ОП), изготвя заповеди за откриването им, съобразно действащо законода-
телство, изготвя заповеди за назначаване на комисии за разглеждане и оценяване на 
процедурите, изготвя и изпраща публични покани за участие в процедури до Регис-
търа за ОП в Агенцията по обществени поръчки (АОП); води вътрешния регистър за 
проведените процедури за възлагане на ОП, съхранява документацията и договорите 
за тяхното изпълнение и не предоставя същата на трети лица без изричното съгласие 
на кмета на общината; поддържа архив на делата и документите и др. Преодоляване-
то на част от трудности, свързани с усвояването на средства от Европейския съюз и 
други финансови инструменти през програмен период е довело до прилагане на доб-
ри практики, като натрупан опит, който ще бъде ползван в следващия програмен 
период, добър диалог с икономическите и социални партньори на местно, общинско 
ниво, добро планиране в областта на подготовка, кандидатстване и реализиране на 
проекти. За подобряване на качеството на работата на администрацията в Община 
Червен бряг са реализирани успешно три проекта, финансирани по Оперативна про-
грама „Административен капацитет“: „Подобряване ефективността на общинските 
администрации в общините Червен бряг, Луковит и Ябланица, чрез стимулиране на 
организационното развитие на административните структури“; „Повишаване на 
административния капацитет на служителите в община Червен бряг“; „Оптимизиране 
на процеса на успешно прилагане на общински политики чрез въвеждане на правила 
за мониторинг, контрол и последваща оценка”. Усвоения опит и формираната компе-
тентност при реализиране на цитираните проекти ще благоприятстват усвояването на 
безвъзмездни средства в рамките на програмен период 2014-2020г. Характерно за 
работата на администрацията е, че по време на етапа на изпълнение на проекта, се 
прилагат конкретните правила и процедури по отношение на всеки отделен договор 
за финансиране на проект, съобразени с изискванията на конкретната оперативна 
програма, в рамките на която се изпълнява проектът. Всяка процедура описва: основ-
ните етапи свързани с осъществяването на гореизложените дейности; отговорните 
лица за изпълнението на предвидените на всеки етап дейности; сроковете за изпълне-
ние на всяка дейност и етап; образци на документи, които се издават в резултат на 
изпълнението на всеки етап/дейност. Прилагането на правилата и процедурите за вся-
ка отделна оперативна програма, в рамките на която общината е управлявала проект, 
води до ефективното и качествено изпълнение на дейностите по верификация на 
документи, качественото и точно попълване на искания за средства и доклади за 
напредък, точното осчетоводяване и плащането единствено на допустими за финан-
сиране разходи. Процедурите допринасят за правилното изразходване и отчитане на 
средствата в рамките на всеки конкретен проект и програма, с цел избягването на не-
признаване на разходи от страна на договарящия орган и сертифициращия орган и 
извършването на финансови корекции. Броят и компетенциите на служителите от 
съответния екип за управление са съобразно изискванията и специфичните особенос-
ти на конкретния проект и оперативна програма, но при сформирането на екипите се 
определят персоналните функции, свързани с качественото и компетентно управле-
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ние: процедури за възлагане на обществени поръчки; подготовка на искания за 
плащане; осчетоводяване на извършените разходи и разплащане с изпълнителите; 
мониторинг (верифициране и провеждане на проверки на място); докладване и адми-
нистриране на нередности; дейности за информация и публичност; съхранение на 
документацията. 

 
Изводи и препоръки 
 

Основни изводи: 
 

 Ефективно действаща местна администрация 
 Демографското развитие на община Червен бряг е неблагоприятно. 

Наблюдава се намаляване на населението с около 3 пъти по-висок от този 
за страната. 

 Възрастовата структура на населението е с добри показатели – 70 % в 
трудоспособна възраст, което показва стабилен трудов потенциал на 
общината. 

 Относително добри са показателите за образованост на населението – с 
висше и средно образование е около 58%. 

 В структурата на наетите лица (без самонаетите и работодателите) в 
общинския социално-икономически комплекс водещи функции изпълняват 
отраслите от първичен и вторичен сектор. 

 
Основни приоритети: 
 

 Стимулиране на раждаемостта в общината и града, чрез различни 
социално-икономически мерки, с цел повишаване на негативните демограф-
ски процеси. 

 Целенасочена работа за развитие на по-добра образователна структура 
на населението, която да увеличи възможностите на хората за професио-
нална и личностна реализация, а от там и за по-добро социално-икономи-
ческо развитие на общината и града. 

 Увеличаване на средната работна заплата в общината. 
 Създаване на добри условия за професионална реализация. 
 Условия за преквалификация и повишаване на квалификацията на трудови-

те ресурси. 
 Подобряване на нивото на електронните услуги в общината. 
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Abstract: The paper presents the main characteristics and specifics of the quality of the 
tourist product. Quality is a result of the mutual efforts of all managers and employees of 
the organization in the implementation of the individual stages of the product's life cycle. It 
aims at satisfying the requirements of users and implies the necessity of maintaining good 
relations with the suppliers. Improving the quality of the product, goods or services of a 
company is an important process that ensures the growth of the enterprise's competitiveness. 
The opinions of Bulgarian and German-speaking tourists in a three-star hotel in Ravda are 
presented and the purpose is to make the necessary conclusions and to take the necessary 
measures in order to increase the quality of the offered tourist product in the hotel and to 
build a positive image of the tourist destination. 
 
Key words: quality of tourist product, tourist services, satisfied guests 

 
 

Въведение 
Потребителят на 21 век приема за даденост особеностите и ползите на продукти-

те на пазара, тяхното качество и положителното отношение към марките. За много 
бизнеси реализираните продажби означават спечелени клиенти. Ако обаче след по-
купката си потребителят получи лошо обслужване и бъде огорчен, той ще се откаже 
от продукта и ще потърси друг доставчик. Постмодерният консуматор и по-точно то-
зи от 21 век не е същият като консуматора от 80-те и 90-те години на миналия век - 
предимно рационален и с по-устойчиво дефинирани предпочитания и желани ползи. 
По наблюдения на проф. Л. Анастасова – специалист в областта на новите тенденции 
в маркетинга: „Съвременният консуматор е по-капризен, търси непрекъснато допъл-
нителни ползи и една от тях е приятното и завладяващо потребителско преживяване 
и компаниите се налага да се съобразяват с това, ако искат да бъдат част от избора на 
потребителя.“ [1] Именно поради тази причина е необходимо бизнес организациите в 
туристическия бранш да се съсредоточат върху различни стратегии, свързани с пови-
шаване на качеството на туристическия продукт, осигуряване на по-голямо разнооб-
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разие от допълнителни услуги, повече положителни преживявания, които биха до-
принесли за подобряване имиджа на дадена туристическа организация и за оси-
гуряването на по-платежоспособни туристи. 

 
Същност и основни характеристики на качеството на туристическия 

продукт 

От икономическа гледна точка качеството се разглежда като потребителна стой-
ност на изследвания обект. Потребителната стойност на даден продукт се изразява в 
неговата годност да удовлетворява определени обществени потребности, т.е. в 
неговата полезност. Дж. Оукланд дефинира качеството „като най-силно конкурентно 
предимство, а TQM (Total Quality Management) моделът за управление – като всеоб-
хватен подход за подобряване на конкурентоспособността, ефективността и гъв-ка-
востта на цялото предприятие.“[2] П.Филева и Х.Тужаров [3] разглеждат качеството 
като комплексно понятие, характеризиращо ефективността на всички страни от 
дейността: разработка на стратегии, организация на производството, маркетинг и т.н. 
Общото между цитираните дефиниции е подчертаният акцент върху техно-икономи-
ческите аспекти на качеството, където главното е, от една страна, клиентът и задово-
ляването на очакванията му, а от друга, дейностите на фирмата, осигуряващи конку-
ренция чрез качеството и оцеляването й.  

Качеството на продукта или услугата е динамична величина, която се променя 
непрекъснато в резултат на промените в свойствата на продукцията, стоките или ус-
лугите, от една страна, и от друга – на потребностите на потребителите на стоките, 
продукцията или услугите. 

Повишаване на качеството на продукта, стоките или услугите на дадена фирма е 
важен процес, който гарантира нарастването на конкурентоспособността на пред-
приятието. Това се обуславя от следното: в условията на либерализирани стопански 
отношения, на пазара има много действащи фирми. От първостепенно значение е по-
добряването на продуктовата политика на българските фирми, в т.ч. конкурентоспо-
собността на техните стоки и услуги.  От друга страна, изискванията на съвременния 
потребител нарастват. Най-общо бихме дефинирали качеството като удовлетворяване 
и надхвърляне очакванията на клиента на цена, която е склонен да плати, за да прите-
жава продукта или услугата. 

Както е известно, туристическият сектор се отличава със съществена конкурен-
ция. Повишеното внимание към качеството при предлагането на туристически про-
дукти е инспирирано от утвърдилата се в практиката тенденция за налагане на дълго-
срочни отношения на туристическите предприятия с техните клиенти именно в усло-
вията на засилена конкуренция. Това се обуславя от следното: в условията на либера-
лизирани стопански отношения, на пазара има много действащи фирми. От друга 
страна, изискванията на съвременния потребител нарастват. В поведението на потре-
бителите при покупката се наблюдава едно съществено изместване на потребностите 
и търсенето. Новото лице на субекта предлагащ туристически продукти синтезира 
всички ресурси и усилия във фокуса на крайната цел - създаване на продукт с опре-
делени свойства, който да задоволява човешките потребности. Това става, обаче, във 
все по-ярко проявяваща се ситуация на напрегнатост между производителя като 
консуматор на природни дадености (материални, трудови, финансови ресурси), от ед-
на страна, и природата като източник на все по-ограничени по размер и качество 
средства, от друга страна. Така, че сега тезата за неограничеността на човешките 
потребности и непрекъснатия стремеж към тяхното задоволяване се сблъсква със 
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симптомите на стагнация (намаляване) на потреблението. Това от една страна. От 
друга страна пък техническият напредък осигурява нови импулси за потребление, 
които обаче се сблъскват с условията на относително насищане на пазара. Третата 
страна пък е развитието на туристическите желания за разнообразяване, промяна и 
стремеж да се придобива нещо ново, на което противодействат елементите на тради-
ционализъм и ограничаване на покупките, дори при намаляване на цените. Икономи-
ческите резултати от промените в качеството на продукцията /положителни или 
отрицателни/ са очевидни. Но не по-малко значение има икономическата същност на 
подобряването на качеството на продукцията или услугата. Най-общо тя зависи от 
съотношението между ефекта от повишаването на качеството и допълнителните раз-
ходи, които съответното предприятие прави, за да предлага туристически продукти 
или услуги с по-добро качество. Възниква проблемът за т.нар. „цена на качеството”, 
за връзката качество-разходи-цена. Подобряването на качеството обикновено е свър-
зано с увеличаване на разходите, но те трябва да растат в по-малка степен в сравне-
ние с икономията, която е налице при потреблението на висококачествена продук-
ция. 

Може да се обобщи: основания да се говори за качество на продукта или турис-
тическата услуга и нейното повишаване се има предвид нарасналите изисквания на 
потребителите, множеството фирми, които работят на пазара, екологичните и социал-
ни предизвикателства пред бизнеса и пр.  

Измерването на важността и степента на удовлетвореност по всеки показател се 
осъществява най-добре чрез допитване до потребителите.  

 

В специализираната литература се срещат най-вече следните показатели, които 
определят значението на отделните показатели при предлагане на туристически про-
дукт или услуга: 

 местоположение и имидж: реално разположение на обекта; имидж на обекта, 
позиция и репутация; 

 вътрешна среда и базов продукт: вътрешна среда, атмосфера, дизайн, асорти-
мент на продуктите; 

 стимули в обекта: възприемане на съотношението цена/ценност; ниво на 
предоставяне на услугите по време и след извършването на покупката; 

 политика на работа с туристите. 
 

С основание, фирмите се ръководят от виждането, че атрактивността на техните 
услуги зависи главно от тяхното качество. Само когато фирмата знае какво качество 
е приемливо на даден пазарен сегмент и за сметка на какви разходи то е постигнато, 
тя би могла да постигне значителна степен на атрактивност на услугите си. От своя 
страна „клиентите желаят да бъдат информирани правилно и напълно по отношение 
на качеството на туристическия продукт, който искат да купят, така че да могат да 
избират продукт, който ще задоволи най-добре техните очаквания.“[4] 

В туризма съществуват редица компоненти на качеството, които определят 
потребителския избор. Тези компоненти са свързани с достъпността на обекта, ка-
чеството на обслужване, предлагането на допълнителни услуги, локацията, екологич-
ните параметри, комуникациите, възможността за изпълнение на роли от страна на 
туристите и пр. В своята комплексност пък тези елементи опосредстват избора на 
потребителя.  
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Факторните елементи на продукта на туризма могат да се разграничат на след-
ните видове:  

- специфичната материална среда 
 

Тя се състои от следните основни елементи: 
- производствена материална среда – тук се включват основните помещения, 

спомагателните помещения, машините, съоръженията, оборудването, чрез 
които се предоставят различни услуги на гостите и др. 

- търговска материална среда – тя включва подходящ дизайн, стил на изграж-
дане и обзавеждане и др. 

- инфраструктурна материална среда – тя включва водопроводни и канализа-
ционни системи, електрически системи, пожарно- охранителни системи, 
видеоохранителни системи, пътни алеи, зелени площи, водни фонтани, пар-
кинги  (закрити и открити) и др. 

 

В своята съвкупност тези елементи формират материалната среда, в която се 
създава (произвежда), предлага и потребява продукта на туризма, т.е. средата, в която 
се намират едновременно клиентът и персоналът. Тяхното отношение към специфич-
ната материална среда е различно. Обичайно персоналът възприема материалната 
среда от гледна точка на конкретните функции, които трябва да осъществи в цялост-
ния процес на обслужването. Това е регламентирано в неговите професионални и 
длъжностни характеристики. Клиентите (гостите и туристите) възприемат физичес-
ката специфична среда като част от полезния ефект, който те очакват да получат от 
своето посещение в туристическия обект. Ето защо, материалната база на обекта 
трябва да бъде достатъчна по капацитет, достъпна за посещение, да бъде съобразена 
с цикличния характер на туристическото обслужване с определени прекъсвания 
(паузи) през деня, месеца, сезона и годината. Заедно с това в процеса на обслужване 
не трябва да има прекъсване в предлагането на услуги, което се отразява неблагопри-
ятно върху имиджа на обекта, освен ако специфични природни фактори не налагат 
противното. За формиране на благоприятна материална среда при създаването, пред-
лагането, продажбата и потреблението на продукта на туризма особено важно значе-
ние имат видът, локализацията, качеството, търговската марка и имиджът на турис-
тическите обекти. 

 
- Обслужващ персонал 
„Днес живеем в клиентска икономика, в която клиентът е цар. Това е резултат от 

производствения свръхкапацитет. Има недостиг на клиенти, а не на стоки. Компании-
те трябва да се научат да придвижат фокуса си от произвеждане на продукти към 
имане на клиенти. Ако вашите хора не мислят за клиента, значи не мислят въобще.“ 

[5] Именно персоналът трябва да обгрижва клиентите и да се старае те да получат 
максимална изгода от продукта, който им се предлага и да изградят положително 
клиентско мнение за услугата. 

„Туристическата индустрия е характерна с това, че човешкият фактор е значи-
телна част от туристическия продукт. Той е неделима съставна част от производстве-
ния процес, което го превръща във фактор за осигуряване на качеството и разнообра-
зието на продукта. От него в значителна степен се определя общото впечатление за 
туристическия продукт, дестинация, курорт.“ [6] Туристическият персонал се органи-
зира в такива длъжности като: комплексен управител, управител на ресторант, ОТЗ 
(отговорник на търговска зала), домакини, сервитьори, хигиенистки (камериерки), 
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готвачи, общи работници, охранители, бармани, сомелиери, пиколо, инструктори по 
езда или други. Всяка от посочените групи персонал в различна степен допринася за 
създаването, предлагането и потреблението на висококачествен продукт.  

От една страна, участието на целия персонал в създаването, предлагането и 
потреблението на продукта на туризма обуславя трайните връзки на персонала с 
клиентите. Това означава, че предлагането, покупката и обслужването на потребле-
нието на материални (осезаеми) продукти се придружава с предоставянето и ползва-
нето от госта на редица други услуги, пряко свързани с продаваемия материален про-
дукт. Необходимо е да се подчертае, че в повечето случаи атрактивността на даден 
обект в значителна степен се формира и определя от асортимента и качеството на 
предлаганите допълнителни услуги.  

Докладът се основава на първична информация от проведено потребителско 
проучване с гости на хотел „Бижу“ - к. с. Равда.  За емпиричното проучване относно 
качеството на предлагания туристически продукт, от една страна беше избран бъл-
гарският сегмент, тъй като българският пазар има най-голям дял в хотела, а голяма 
част от българските туристи спадат и към сегмент „лоялни гости” – посещавали са 
хотела многократно. Тяхното мнение като редовни посетители е особено важно, тъй 
като благодарение на него управителят на хотела може да направи необходимите 
изводи и заключения относно това, какво в организацията се е подобрило и какво 
още е необходимо да се усъвършенства. От друга страна, беше избран немският сег-
мент, тъй като те също спадат към „лоялните гости” на хотела и освен това притежа-
ват сравнително „висок стандарт“ на живот в сравнение с другите нации, посещава-
щи хотела. 

Основната цел и задачи на потребителското проучване бяха следните: да се из-
следва удовлетвореността на туристите като основен целеви сегмент за хотела от-
носно цялостното им впечатление за хотелския комплекс, както и мнението им за 
предоставяните в хотела продукти и услуги, и да се извлекат възможностите за подо-
бряване на качеството на туристическия продукт. 

При проучването бе използван методът на пряката индивидуална анкета. 
Изследвайки мненията на двата водещи сегмента туристи – българо- и немского-

ворящи гости, се оформиха заключения и изводи, които да допринесат за повишаване 
на качеството на предлагания туристически продукт в хотела. 

 
Резултати от емпирично проучване 
Анкетните проучвания с гостите се смятат за един от основните механизми, из-

ползвани, за да научим мнението им за това, което предлагаме – качество на хотел-
ската база, на обслужването, на допълнителните услуги, ефективната комуникация и 
пр. Мениджърите ги използват, за да се уверят, че всичко функционира добре, персо-
налът изпълнява качествено задълженията си, както и да разбере какви са очаквания-
та и нагласите на гостите. Анкетирането позволява оценка на резултатите от обслуж-
ването и предлага на мениджмънта възможност да направи някои корекции, ако е 
необходимо. Развитието на връзка с гостите е важен ключ към задържане на клиенти-
те и стимулирането на удовлетворените гости да препоръчат даден хотел на други. 

След анализа на данните от емпиричното проучване се установи, че 77% от анке-
тираните български туристи изказват задоволството си от посещението си в хотела. 
От тях 80% биха посетили хотела за втори  път и биха го препоръчали като добра 
дестинация за почивка. Сходен е процентът и на немскоговорящите туристи – 80%, 
изказали задоволство от почивката си в хотела. Общият процент от двата сегмента 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

404 

представлява един сравнително висок резултат, което показва, че туристите са ос-
танали доволни от качеството на обслужването, атмосферата и предлаганите услуги, 
нивото на комуникация е добро, а техните очаквания като цяло са били изпълнени и 
им е било осигурено едно приятно преживяване.  

Мненията на двата сегмента ще бъдат представени паралелно, като това ще 
помогне за изграждане на по-добра представа относно мнението на туристите за 
предлагания в обекта туристически продукт. След проучването се установи, че при 
първата група въпроси относно пристигането в хотела и първите впечатления на 
немските туристи, нивото на комуникации е много високо (фиг.1). За това говорят 
58% от туристите, дали оценка „много добре” относно посрещането в хотела.  

 
Фиг. 1.  Първо впечатление за хотела 

 
 
Приблизително 60% от немските гости са останали много доволни от отноше-

нието на персонала и качеството на обслужване при пристигането си. Това е много 
важно и показателно, защото първите си впечатления туристите изграждат още при 
влизането в хотела. Най-важно е първото впечатление, което работещият в хотела 
прави на клиента- още от този момент започва изграждането на клиентското мнение. 
Най-важно е, защото той има един-единствен неповторим шанс да го създаде такова, 
каквото е необходимо за добрия имидж на предприятието. Доброто мнение на госта 
за  хотела е най-голямото предимство. То не може да бъде купено, то трябва да бъде 
спечелено срещу блестящо обслужване, което трябва да се демонстрира още при 
първия контакт на служителите с гостите. Този контакт поставя началото на изграж-
дане на представата на туриста за хотелския комплекс и има важната роля да създаде 
едно «топло», приятно  първоначално преживяване. 

Около 30% от германците дават добра оценка за организацията при посрещането 
им. Събирайки процентите на немскоговорящите туристи, дали много добра и добра 
оценка за първите си впечатления, се получават около 90% успеваемост при устано-
вяване на първия контакт с клиентите на хотела. Това може да се отбележи като ва-
жен момент в комуникационната политика на хотела, тъй като се забелязват предим-
ствата на директния контакт при общуването с гостите и умението на персонала да 
комуникира ефективно, да привлича и задържа вниманието на туристите; наблюдава 
се стремеж към осигуряване на незабравима и емоционална атмосфера за клиента. 

Приблизително 10% от анкетираните немци определят първите си впечатления 
като негативни, но тази реакция може да се дължи на различни фактори. Някои от тях 
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са новото, непознато място; нощните трансфери; неориентираността в обстановката; 
при срещата си с непознати хора някои туристи са по-дръпнати и по-сдържани в 
комуникацията; всички процеси при настаняването и регистрирането им се струват 
странни- особено на гостите, които отиват за първи път на почивка в чужда страна - 
не знаят какво да правят и почти не обръщат внимание на информацията, която 
администраторът им дава. Съсредоточават се повече върху самия хотел като обста-
новка, интериор и др. Често се извършват и трансфери през нощта, туристите са из-
морени и искат единствено да получат ключа за стаята си. Това до известна степен 
допринася за неточните първи впечатления. Трябва да се отчете и фактът, че обслуж-
ващият персонал в хотел „Бижу” се стреми винаги да бъде усмихнат и приветлив, но 
понякога незаинтересованите туристи провокират леко негодувание у служителите, 
тъй като те се стремят да привлекат вниманието на госта, а не го получават. 
Съществува и възможността точно тази реакция на персонала да е била забелязана и 
отчетена и затова анкетираните да са останали разочаровани при първите си впечат-
ления. Въпреки тези първоначални 10 %, от отговорите на следващите въпроси става 
ясно, че този процент намалява при последващото общуване между служителите и 
гостите на хотела. 

Подобни са процентните резултати, които се получиха при изследване на мне-
нията и на българските туристи, взели участие в анкетното проучване. При въпро-
сите, свързани с посрещането в хотел „Бижу” и отношението на персонала, никой от 
анкетираните не е споделил отрицателно отношение. Тук се наблюдава разлика в 
мненията на изследваните сегменти, тъй като при немските туристи се наблюдават 
10%, изразили негативно отношение. Това може да се дължи на по-голямата взиска-
телност на германския турист, която проличава в анкетната карта. При българогово-
рящите туристи се забелязват 93% успеваемост относно качеството на обслужване, а 
75% определят посрещането си в хотела като много добре организирано. 85% споде-
лят позитивните си впечатления от отношението и поведението на служителите към 
тях. Към такива високи проценти трябва да се стремят хотелите, за да печелят нови и 
задържат постоянните си гости. 

Отговорите на следващата група въпроси, свързани с удобствата на стаята като 
цяло и с чистота, са изобразени на фиг. 2. 

 
Фиг. 2. Удобства и чистота в стаята 
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Въпросите в тази група разкриват част от преживяванията на гостите, свърза-
ни с комфорта, по време на престоя им в хотела. Защото всяка една характеристи-
ка на хотела – дори чистота на банята или мебелировката в стаята, допринася за 
изграждане на мнението на гостите за хотела. Макар и не толкова важни, на пръв 
поглед, отговорите на тези въпроси допринасят за придобиването на представа от 
страна на ръководството за цялостното впечатление на туристите по време на пре-
стоя им в хотела, като например чистота в стаята благоприятства пребиваването на 
туриста и прави неговата почивка по-приятна и запомняща се. 

Анализът на резултатите позволява да бъдат направени следните изводи: повече 
от половината анкетирани немци – 52 % – са на мнение, че стаята се поддържа в 
много добър вид и нямат оплаквания относно чистотата. 48 % са споделили, че 
хигиената е добра, което означава, че има още какво да се изисква от камериерското 
обслужване. Нулев е процентът на тези, изказали отрицателното си мнение относно 
чистотата на стаята. Това говори добре за хотела, тъй като едни от най-важните неща, 
които правят впечатление на туриста, са чистота и уютът на хотелската стая. Гостът 
трябва да се чувства комфортно, да се почувства като у дома си, за да предпочете от-
ново хотела за своята почивка.  

За да останат клиентите напълно доволни, е необходимо мебелировката в стаята 
и хигиената в банята също да са на ниво. Общият процент на анкетираните германци, 
дали своята много добра и добра оценка за мебелите в стаята, е 93%. 7% са останали 
недоволни, като са изразили своята негативна оценка. Макар и процентът на разоча-
рованите да е малък, необходимо е той да бъде взет под внимание. Най-вероятно 
мнението на недоволните се дължи на това, че в някои стаи мокетът и мебелите 
трябва да бъдат подменени. 

След направеното проучване се забелязва положителното мнение на немците 
относно хигиената в банята. Повече от половината – 53% дават много добра оценка, а 
45% – добра.  

При тази група въпроси,  положителните резултати от анкетите на българските 
туристи също са по-високи в сравнение с тези на немските. Доказа се, че около 63% 
дават много добрата  си оценка относно чистота на стаята и мебелировката, а 50% 
определят банята като много добре поддържана. Само 2% негодуват от хигиената в 
банята, но това може да не се дължи единствено на камериерското обслужване. 
Понякога туристите слагат на вратите на стаите си табела „Не безпокойте!” и това 
забранява достъпа на камериерка до съответната стая. В тези случаи стаите се мар-
кират като непочистени, а камериерката получава достъп до стаята на следващия ден. 
Логично е в тези случаи баните да се замърсят, а гостите да определят хигиената като 
недостатъчно добра, но за това носят вина и самите те.  

Имайки предвид общите резултати от анкетната карта за този раздел въпроси, се 
стигна до извода, че хотел „Бижу” успява да накара голям процент от  гостите да се 
чувстват комфортно и удобно в своите хотелски стаи. Хотелът се стреми да задоволи 
всички нужди на гостите си, като от една страна предоставя добро камериерско 
обслужване, а от друга – поддържа сравнително добра материална база, тоест турис-
тическият продукт е умело балансиран. 

Следващата група въпроси от анкетата са от особено значение за туристическия 
продукт в контекста на комуникационната стратегията на хотела, като също така да-
ват полезна информация относно впечатленията на туристите при изграждането им 
на цялостна представа за обслужващия персонал. Както вече споменахме, персоналът 
е един от ключовите фактори, който играе важна роля при изграждане на клиентската 
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представа за хотела. Въпросите проучват мнението на туристите относно служители-
те на хотел „Бижу” и тяхната информираност, комуникативност и готовност да по-
могнат при разрешаването на проблемни ситуации – фиг.3. 

 
Фиг. 3. Цялостно впечатление за персонала 

 
 

След като анкетите бяха подробно проучени, се установи едно много добро ниво 
на комуникация между персонала на хотел „Бижу” и туристите. Забелязва се, че про-
центът на учтивост и процентът на готовност на служителите за съдействие е почти 
един същ – приблизително 75%. Това е един доста висок процент, което води до 
извода, че според мнението на немските гости персоналът е подбран внимателно и 
притежава необходимите качества за общуване и за оказване на съдействие. Жела-
нието за съдействие прави особено добро впечатление, тъй като голяма част от 
туристите на хотела го посещават за първи път и е необходимо да им се обърне по-
голямо внимание, да им се обяснява по-подробно; като цяло администраторът да се 
превърне в техен приятел и да им съдейства за получаването на различна информа-
ция. Относно информационната и комуникационната компетентност може да се ка-
же, че нивото е повече от добро. Много добра оценка дават 63% от анкетираните 
германци, а 30% гласуват за добра. Имайки предвид взискателността на немския 
турист и сложността на немския език, може да се твърди, че персоналът е прескочил 
езиковата бариера, притежава не само добри езикови умения, но и е компетентен по 
множество въпроси, свързани с хотела и курортния комплекс. Забелязва се, че служи-
телите познават допълнителните услуги и ги предлагат активно на гостите; стараят се 
да спечелят доверието на туриста, като предусещат нуждите му и предоставят услу-
гите си. От вида на тези непрекъснати взаимоотношения между служителите и 
туристите и резултата от общуването зависи до голяма степен настроението на госта, 
влияе се емоционално-психическото и дори физическото му състояние, оформя се 
оценката на клиента за хотела и решението му да го посети отново или не. Основната 
и крайна цел на „Бижу” е да привлече повече гости, те от своя страна да преживеят 
нещо незабравимо и запомнящо се, а също и да се натовари максимално наличната 
база и да задържи колкото се може повече от своите гости. 

Разбира се, не трябва да се пренебрегват и 7-те% немски туристи, които дават 
лоша оценка за персонала като цяло. След внимателно анализиране на анкетните 
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карти, се установи, че тези 7%, които дават отрицателно мнение са все едни и същи 
хора. Те са изцяло негативно настроени към персонала, въпреки че в графата за пре-
поръки не споделят какво при служителите би трябвало да се промени, за да останат 
удовлетворени. Има и такива, които са описали оплакването си, но то изобщо не е 
свързано със служителите на хотела, а по-скоро с храната в ресторанта, материалната 
база или шума, който се вдига около басейна. От друга страна, в една от анкетите се 
посочва лоша оценка за готовността на служителите да съдействат, а същевременно 
при въпросите, свързани с бързината и разрешаването на проблемите, анкетираният 
посочва, че въобще не е имал проблеми. Не става ясно защо туристът е останал 
недоволен от обслужването на служителите, след като дори не е имал проблеми и не 
е потърсил съдействие за разрешаването им. 

Специално внимание при тази група въпроси ще отделя на бързината на персо-
нала при разрешаване на проблемна ситуация. Това, което определено прави впечат-
ление е, че 38% от анкетираните немскоговорящи въобще не са имали проблеми по 
време на престоя си в хотела. Тази констатация води до няколко важни извода: 

 осъществила се ефективна комуникация между туристите и служителите; 
 имало е добра вътрешна организация при определяне на стаята, посрещане, 

настаняване на госта; 
 туристът е останал доволен както от обслужването в хотела, така и в ресто-

ранта; 
 хотелът е успял да задоволи желанията на госта и вероятно го е спечелил за 

редовен посетител, изградил е у него сравнително добра представа и е 
предизвикал приятни емоции. 

 

Други 60 % от анкетираните германци дават своята много добра (40%) и добра 
(20%)  оценка за поведението и уменията на персонала. Забелязва се, че само 2% са 
останали недоволни. Това само по себе си говори за старанието на персонала да 
удовлетвори по всякакъв начин желанията на туристите, както и за способността му 
да се отнася професионално към оплакванията и към забележките на гостите. Служи-
телите на хотела са се доказали като интелигентни събеседници, които умеят да под-
държат разговор, без да натрапват мнението си, а само подават търсената информа-
ция. В крайна сметка целта на комуникациите с гостите е, на техните запитвания и 
оплаквания да бъде отговорено максимално бързо, за да могат да се почувстват важ-
ни и най-вече, за да прекарат добре по време на своята почивка, а не да бъдат натова-
рени и изнервени излишно. 

Анализирайки мнението на родните ни туристи, се стигна до няколко важни 
заключения относно впечатленията им за поведението на служителите в хотел 
„Бижу” и различните им комуникативни и професионални способности. При този 
сегмент туристи се забелязва, че 45% въобще не са имали проблеми по време на 
престоя си в хотела. Този процент е дори по-висок от процента на немските туристи 
(38%), които са пребивавали безпроблемно в хотелския комплекс. Както вече до-
казахме, това говори за високо ниво на комуникация между служителите и гостите и 
добра вътрешна организационна политика. Според 83% от анкетираните, служители-
те са винаги готови да помогнат и окажат съдействие. Информационната и комуни-
кативната им способност също е на високо ниво – 63% я определят като много добра, 
а 37% като добра. Нулев е процентът на изразилите недоволството си. Бързо се рабо-
ти и по отстраняването на даден проблем. Имайки предвид, че 45% въобще не са 
имали проблеми, 48-те % споделили удовлетвореността си от бързите реакции на 
персонала, са напълно достатъчни да засвидетелстват клиентско одобрение. 70% 
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дават своята много добра оценка относно критерия „учтивост на персонала”, което се 
доближава до немския процент – 75%. Не може да не отбележим, че докато при 
немските туристи се наблюдава известен процент негодувание и неудовлетворение, 
при другия сегмент анкетирани – това недоволство отсъства. Като че ли немците са 
по-критични и гледат на нещата в детайли, докато българите гледат по-цялостно на 
нещата. Те не са толкова взискателни и малки отрицателни неща, които немецът би 
забелязал задължително, на тях не им правят впечатление. Този факт допринася за 
ефективната им комуникация с персонала, защото от една страна българският език е 
роден език и не изисква съсредоточаване, колкото немския, а от друга – туристите 
предразполагат към по-неформално общуване. Това от ствоя страна води до още по-
усилен стремеж от страна на обслужващия персонал да им осигури една незабравима 
почивка, изпълнена с приятни емоции. 

Следващата група въпроси в анкетната карта са свързани с ресторанта на хотела. 
Те проследяват мнението на туристите относно обслужването в ресторанта и дей-
ностите, свързани с него. Ще обърнем повече внимание на  отговорите, отнасящи се 
до обслужването в ресторанта и баровете към хотела и качеството на храната. 

 
Таблица № 1.  Обслужване в ресторанта и баровете 

 
 много добро добро Лошо 

Качество на обслужването и 
атмосфера в ресторанта 

60% 40% - 

Качество на закуската 45% 38% 17% 
Качество на вечерята 48% 40% 12% 
Качество на обслужване на 
баровете към хотела 

60% 35% 5% 

 
Резултатите, посочени в Таблица № 1, показват, че в графите с най-голямо зна-

чение за предлагания туристически продукт- качество на обслужването в ресторанта 
и в баровете към хотела – процентът на положителните отзиви от страна на немските 
туристи е сравнително голям – 60%. Това означава, че служителите имат добри 
езикови познания и осъществяват ефективна комуникация с туристите, която дава от-
ражение в положителните отговори на анкетираните. Относно недоволните от закус-
ката и вечерята в ресторанта – общо 29%, ръководството предприе мерки за разнооб-
разяването на предлагания асортимент. Трябва да се отчете и фактът, че някои от гер-
манските гости недоволстват от храната поради причината, че например закуската е 
до 10:00 ч., те слизат в ресторанта в 09:45 ч. и очакват да има същото изобилие, 
каквото е имало в 08:00 ч. Това се установи след наблюдение, което се проведе върху 
някои от туристите, останали недоволни от храната. В продължение на няколко сут-
рини бяха наблюдавани някои от анкетираните, споделили негативната си оценка от-
носно закуската в ресторанта. Въпреки съществуващия процент неудовлетворени 
туристи, се доказа, че почти половината от анкетираните дават своята много добра 
(45%) и добра (48%) оценка за качеството на закуската и вечерята, които предлага 
ресторантът на хотел „Бижу”.  

Почти половината от анкетираните български туристи (48%) са останали удов-
летворени от атмосферата и начина на обслужване в ресторанта на хотел „Бижу”, 
като дават своята много добра оценка. 75% дават своята много добра оценка относно 
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закуската, а 63% – за вечерята.  32- та %,  изразили задоволството си, са доста добър 
процент, което доказва, че в сравнение с немския сегмент, са останали по-доволни. 
Отново проличава взискателността на немския турист, която, разбира се, не е недо-
статък, а дори важен критерий за обективната оценка на анкетата. Защото критично-
то отношение трябва да е коректив за ръководството и именно то да бъде взето под 
внимание при подобряване качеството на обслужване и на предлагания асортимент в 
хотела. Това, разбира се, не омаловажава мнението на българските туристи. Нашият 
темперамент като националност е по-весел и освободен и по време на почивката си 
не обръщат толкова голямо внимание на недостатъците в хотела. Те предпочитат да 
прекарват времето си повече по барове и заведения и не са толкова критично наст-
роени. За това говорят 68-те %, които дават много добра оценка за качеството на об-
служване на баровете към хотела. 30% пък поставят обслужването в баровете в гра-
фата с оценка „добро”. Тези проценти говорят за високо ниво на комуникация, пред-
лагани услуги и отношение на персонала към гостите. Около 4% са останали недо-
волни, но този процент е сравнително нисък и ръководството на хотел „Бижу” ще на-
ложи необходимите мерки, за да го сведе до минимум.  

 
Изводи и заключения 
 

Качеството на туристическия продукт е фактор с решаващо значение за равни-
щето на конкурентоспособност и престижа на фирмата и страната на международния 
и вътрешния пазар. То съдейства активно за повишаване ефективността на туристи-
ческата дейност и за изграждането на благоприятен имидж на дадено туристическо 
предприятие. Осигуряването на незабравим престой на турист, предлагайки му 
високо качество на туристическия продукт, включващо добро обслужване и разнооб-
разни допълнителни услуги, е от изключително значение за изграждането на имиджа 
на един хотел. Подобряването на качеството на туристическия продукт би довело до 
повишена конкурентноспособност, повишена удовлетвореност на клиентите и нагла-
са за следващи посещения и препоръки към други потенциални потребители. Общите 
резултати от проведеното емпирично проучване ще бъдат от полза при препоръчване 
на допълненията за повишаване на качеството на туристическия продукт на хотелски 
комплекс „Бижу”. 
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Оценката на риска е процесът на извършване на оценка на рисковете, произти-

чащи от работната среда, за безопасността и здравето на работниците.  
Той представлява систематична проверка на всички аспекти на работата, която 

включва: 
‐ Възможности за причиняване на нараняване или увреждане; 
‐ Възможности за отстраняване на опасностите; 
‐ Необходимост от въвеждане на конкретни, превантивни или предпазни мер-

ки с цел контрол на рисковете.  
Оценката на риска е основата за успешно управление на безопасните и здра-

вословни условия на труд и ключ към намаляване на трудовите злополуки и профе-
сионални болести. 

 
Определения на риск и опасност: 
Експертите, които говорят за оценка на риска и управление на безопасността 

използват поредица от термини. Някои от тези термини водят до неправилно тъл-
куване, тъй като термините „риск”, „заплаха” „опасност” често се използуват в ежед-
невния живот. Следователно преди да пристъпим към обсъждане оценката на риска 
трябва да си дадем сметка за това как тези термини са определени и тълкувани от 
различните групи от хора. 

Опасност означава присъщо свойство на дадено опасно вещество  или физическа 
ситуация с потенциал за причиняване на вреди/щети върху здравето на човека и/или 
околната среда.  

Риск означава вероятността от специфично въздействие, настъпващо в рамките 
на определен период от време или при определени обстоятелства. 

Обикновено рискът се оценява въз основа на следните два фактора: 
- Вероятността да се случи нежеланото събитие. Този фактор се  нарича  също 

„честота”  
- Видът и размерът на щетата, за които се използва понятието „потенциал за 

възникване на  щети” 
Следователно рискът се определя опростено по формулата: 

 

Риск = честота х потенциал за причиняване на щети 
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В горното уравнение двата фактора: честота и потенциал за възникване на 
щети се оценяват като еднакво значими, т.е. може да се приеме, че един често повта-
рящ се малък инцидент крие същите рискове както и една рядко случваща се тежка 
авария. 

Не такъв е обаче подходът на повечето предприятия в политиката им за 
повишаване безопасността на труда и сигурността на производството, защото те 
всъщност се борят основно с потенциала за възникване на щети, т.е. погледът е 
насочен към върха на представената по-долу пирамида (фиг.1.) 

 
Фиг.1. Подход на  предприятията в политиката им за повишаване безопасността на труда 

 
Това е един много погрешен подход в оценката на риска. За да преценим какъв е 

истинският риск, е най-добре да го представим графично в координатната система: 
потенциал за възникване на щети (нанесен по ординатата) и честота (нанесен по 
абсцисата). За първият фактор ще въведем три нива: малък, временни загуби и 
катастрофа, а за вторият: рядко, редовно и непрекъснато 

 

 
Фиг. 2. Графично изображение на риска очертано с координатна система 
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На това графично изображение на риска можем да очертаем четири крайни 
състояния: 

1. Непрекъснати катастрофи (убити, огромни щети) = война 
2. Рядко малки щети    = нормален живот 
3. Непрекъснати малки щети   = ежедневни щети 
4. Рядко случваща се катастрофа   = природно бедствие 

 
Фиг. 3. Графично изображение на риска очертан с четири крайни състояния 
 

На основата на тези крайни състояния на риска могат да се очертаят задачите на 
системата за управление на здравето, безопасността и опазването на околната среда. 
От горната графика може да се очертае крива, която разделя приемливия и неприем-
ливия риск. В случая това е една крива на константен риск  

 
Фиг. 4. Графика очертана с крива, която разделя приемливия и неприемливия риск 
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Системата за управление на здравето, безопасността и опазването на околната 
среда може да изисква прокарването на множество криви с константен риск както е 
показано по-долу Колкото по-близо преминава кривата до началото на координат-
ната система толкова по-малко рисковете приема системата за управление на здра-
вето, безопасността и опазването на околната среда.  

 

 
Фиг. 5. Графично представяне на рисковете 

 
Методът CEL или  3F (методът на трите фактора) е общопризнат метод за ана-

лиз и количествена оценка на специфичния риск. Той почива на горе представеното 
разглеждане на риска. 

 
Трите фактора за анализ и оценка на риска са: 
 

 CONSEQUENCE (= ПОСЛЕДСТВИЯТА, размерът на щетата) 
 EXPOSURE (= ЗАСТРАШЕНОСТ, честотата с която дадената система е 
изложена на определени опасности) 

 LIKELIHOOD (= ВЕРОЯТНОСТТА от настъпване на определено послед-
ствие) 

 
„ПОСЛЕДСТВИЯТА” : представляват нежеланите резултати от дадено събитие 

или поредица от събития. За тяхната количествена оценка се използват следните 
степени: 

1 = минимални последствия като например оказване на първа помощ или 
възникване на щета в размер до 10.000 евро 

3 = значителни последствия като например тежко нараняване, загуба на трудо-
способност или възникване на щети в размер от 10.000  до 100.000 евро 
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7= сериозни последствия като например причиняване на трайна инвалидност 
или възникване на щети в размер от 100.000 до 1.000.000 евро 

15 = много сериозни последствия като например злополука със смъртен случай, 
тежко заболяване или възникване на щети в размер от 1.000.000 до 2.000.000 евро 

40 = крупни щети: няколко убити или щети в размер от 2.000.000  до 20.000.000 евро 
100 = катастрофа: много на брой убити и щети в размер над 20.000.000 евро 

 
„ЗАСТРАШЕНОСТ” показва колко често може да възникне определена опас-

ност, колко често системата е застрашена от аварии: За количествената оценка на 
този фактор се използват следните степени: 

0,5 = много рядко (по-рядко от един път на година) 
1    = рядко (един път на година) 
2    = понякога (един път на месеца) 
3    = случва се (един път на седмицата) 
6    = редовно (ежедневно) 
10  = непрекъснато  
 
„ВЕРОЯТНОСТТА” показва колко вероятно е да възникнат дадени последствия. 

За количествената оценка на този фактор се използват следните степени: 
0,2 = изобщо не можеш да си го представиш  
0,5 = почти невъзможно 
1    = невероятно, но дългосрочно погледнато все пак възможно 
3    = не би било нормално, на все пак е възможно 
6    = напълно е възможно 
10  = почти сигурно 
 
Количествената оценка на риска се извършва по формулата: 
 
Риск = Последствие х застрашеност х вероятност или  
Risk = Consequence x Exposure x Likelihood  
R = C x E x L  
 
По този начин получаваме следните зони на риск: 
< 20      = минимален риск –  трябва да се провери, дали трябва да се пред-

приемат мерки 
20 – 70 = възможна застрашеност  – трябва да се предприемат мерки  
70 – 200 = висока застрашеност – трябва да се предприемат мерки за подобря-

ване на безопасността 
200 – 400  необходими са срочни действия 
> 400  дебне опасност – веднага трябва да се спре съответната дейност 
 
Ако представи в графичен вид  тези резултати ще получим познатите криви на 

константен риск: 
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Фиг. 6. Графично представяне на рисковете 
 

Прилагане на метода на трите фактора  
 
Пример 1. 

Поради неизправна ел. инсталация на автомобила, работещ двигател с 
вътрешно горене и открито запълване на цистерните се стига до запалване на 
горивото в нея 

Прекратява се пълненето на автоцистерната. Пожарът се потушава, както е  по-
сочено в оперативната част на аварийния план. Поради топлинното действие балонът 
на цистерната получава пробойна. Горивото се изпразва към авариен резервоар.  
Предприемат се действията предвидени в аварийния план.  

 
Оценка на риска: 
Изтича реактивно гориво, но количеството му е малко. Поради бързото овладя-

ване на пожара няма пострадали.  
Последствия = минимални 
С = 1 
Застрашеност = ежедневно 
Е = 6  
Вероятност = напълно е възможно 
L = 6 
R = C x E x L= 1 х 6 х 6 = = 36 – възможна застрашеност, трябва да се пред-

приемат мерки 
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Пример 2. 

Поради неизправни заземителни устройства или неправилно заземяване на 
цистерната горивото в нея се запалва от прескочила искра от статично елек-
тричество. 

Действа се, както е  посочено в оперативната част на аварийния план. Поради 
топлинното действие балонът на цистерната се разцепва в горната си част и изтича 
голямо количество реактивно гориво. След потушаването на пожара останалото в 
цистерната гориво се изпразва към авариен резервоар.  Предприемат се действията 
предвидени в аварийния план. 

 
Оценка на риска: 
Изтича голямо количество реактивно гориво. При инцидента има пострадали.  
Последствия = значителни 
С = 3 
Застрашеност = ежедневно 
Е = 6  
Вероятност = не би било нормално, но все пак е възможно 
L = 3 
R = C x E x L= 1 х 6 х 6 = 54 – възможна застрашеност, трябва да се 

предприемат мерки 
 
Пример 3. 

Поради небрежни действия при обслужване на съоръженията, при ликвиди-
ране на аварии и/или извършване на ремонтни дейности се стига до запалване 
на помпено отделение или на участък от тръбопроводната инсталация.  

Поради недобро състояние на фланцевите съединения огнепреградителната 
арматура не ограничава запаления огънят и късната реакция на обслужващия персо-
нал пожарът се разраства. Дежурният оператор установява това и прекъсва прелива-
нето на дизелово гориво, пожарът се потушава в съответствие с аварийния план и 
инструкцията за пожарна безопасност, след което се отстраняват причините за ава-
рията. Действа се, както е  посочено в оперативната част на аварийния план. Изтича 
голямо количество реактивно гориво. След потушаването на пожара се  предприемат 
действията предвидени в аварийния план. Вземат се всички необходими предохрани-
телни мерки. 

 
Оценка на риска: 
Изтича голямо количество реактивно гориво. При инцидента има пострадали.  
Последствия = значителни 
С = 3 
Застрашеност = ежедневно 
Е = 6  
Вероятност = не би било нормално, но все пак е възможно 
L = 3 
R = C x E x L= 3 х 6 х 6 = 54 – възможна застрашеност, трябва да се 

предприемат мерки 
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Пример 4. 

При терористичен акт злонамерено се разрушава и запалва резервоар. 

Това започва с експлозия, образува се паровъздушната смес, тя от своя страна 
също  се възпламенява и избухва. Това довежда до частично или пълно разрушаване 
на покрива и мантела на резервоара и разпространяване на огнището. След около  
10 минути от началото на пожара, конструкцията на покрива и мантела над нивото на 
течността започва да губи носеща способност. Горенето на нефтопродукти е съпрово-
дено с прогряване на течността в дълбочина, което може да доведе до изкипяване 
и/или взривно изхвърляне и разпространяване на пожара. Явлението се предхожда от 
характерно бучене и вибриране на резервоара.  

Пожарът се потушава в съответствие с аварийния план и инструкцията за пожар-
на безопасност, след което се разливът се почиства. Действа се, както е  посочено в 
оперативната част на аварийния план. Много от съоръженията имат сериозни разру-
шения. Изтича голямо количество реактивно гориво. След потушаването на пожара 
се  предприемат действията предвидени в аварийния план. Вземат се всички необхо-
дими предохранителни мерки. 

 
Оценка на риска: 
Изтича голямо количество реактивно гориво. Голям пожар. Има сериозни щети 

по съоръженията. При инцидента има пострадали с трайна инвалидност.  
Последствия = крупни 
С = 40 
Застрашеност = понякога 
Е = 2  
Вероятност = невероятно, но дългосрочно погледнато, все пак възможно 
L = 1 
R = C x E x L= 7 х 6 х 1 = 80 висока застрашеност, трябва да се предприемат 

мерки за подобряване на безопасността 
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Замърсяването с нефт е един от сериозните световни  екологични проблеми. 
Макар резултатите от този процес да се оценяват все още като малки, това едно не-
прекъснато нарушаване на водните екосистеми, което постепенно води до локални 
деградации на отделни области на Световния океан. Количеството на изхвърления 
нефт е от порядъка на 3-6 милиона тона на година. Екологичното въздействие на 
нефтените разливи се заключава във физическите и химическите ,изменения в разви-
тието и растежа на морските обитатели, повишена токсичност и от това повишена 
смъртност на различните породи морски животни.  През последните 50 години се 
наблюдаваха няколко огромни и десетки по-малки разливи на нефт в океаните и мо-
ретата. Към първата група, които предизвикват и много по-големи вреди – разруша-
ване на околната среда и огромни икономически загуби, могат да се причислят след-
ните случаи: 

1. Разлив до Порстал, Франция. През март 1978 г., танкерът Amoco Cadiz разлива 
над 1,6 милиона барела нефт; 

2. Разлив до Южна Африка. През август 1983 г., испанският танкер Castillo de 
Bellver се запали и взриви, вследствие на което изтичат близо 2 милиона барела; 

3. Разлив в Аляска. През март 1989 г. е най-голямата авария. Танкерът Exxon 
Valdez засяда в пролива Принц Уилям, Аляска. Въпреки че изтичат само около  
300 хиляди барела суров петрол, щетите са огромни; 

4. Разлив в Персийския залив. През януари 1991 г., по време на Войната в 
Залива, Ирак изпуска близо 13 милиона барела кувейтски нефт. От тях около  
4 милиона са събрани или очистени от земята и по бреговете на Саудитска Арабия; 

5. Разлив в Средиземно море. През април 1991 г. в близост до Генуа, Италия при 
разтоварване от платформа и вследствие на експлозия от танкера M/T Haven изтичат 
над 1 милиона барела петрол. 

6. Разлив в Узбекистан. През март 1992 г. във Ферганската долина става изти-
чане на повече от 2 милиона барела суров петрол. (Според US Department of Energy 
то е около 4,5 милиона); 

7. Разлив край Испания. През ноември 2002 г. танкера Prestige потъва край 
северозападното испанско крайбрежие, като разлива над 600 хиляди барела петрол. 
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8. Разлив на нефт в Мексиканския залив. През април 2010 г. платформата за 
добив на петрол Deepwater Horizon на British Petroleum (BP) се взривява и убива 
няколко работника. През следващите няколко месеца, в Мексиканския залив изтичат 
близо 5 млн. барела суров петрол. 

Въздействието на разливи върху екосистемите са много тежки. Веднага след 
като нефтените петна попаднат на повърхността на морето, те са подложени едновре-
менно на различни процеси: разпространение, изпаряване, емулгиране, фото-окисле-
ние, дисперсия, потъване, появяване под формата на смолисти топчета, биоразграждане, 
в резултат на естествените атмосферни влияния. Следователно, степента на щетите, 
причинени от разлива, и лесното му почистване зависи от това колко бързо ще започне. 
Кинетиката на тези процеси зависи до голяма степен от метеорологичните условия на 
морската и околната среди. Най-разпространените фактори са както следва: 

 

Фиг. 1. Аварии, разливи на петрол, последствия 
 

Океани и морета. Това е най-критичния фактор, влияещ върху контрола на 
разливите – по отношение на височината на вълните и времето. Височина на вълните 
от 1-2 m прави неефективни и неизползваеми малките корабчета   

Скорост и посока на вятър. Това са най-важните фактори в открити води. 
Вятърът разпространява по-силно петролното петно. Скоростта на преместването му 
е с 3-10% от скоростта на вятъра. Така, в рамките на няколко минути, разливът се 
разпространява на площ от стотици квадратни метри, а в рамките на един час може 
да обхване стотици квадратни мили (Bernard and Jakobson, 1972). Данните за вятъра 
са полезна информация за предсказване разпространението на разливите и за плани-
ране мерките за контрол (Ladd & Smith, 1970). 

Течения, приливи и отливи.  При определена скорост на теченията съществува 
възможност петното да се стече. Големите приливи и отливи усложняват защитата и 
почистването на бреговете. 
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Температура и атмосферни условия.  Високата температура причинява повече 
изпаряване на леки фракции и увеличава склонността на тежките фракции да се за-
държат на водната повърхност, което от своя страна намалява ефективността на 
химическите дисперсанти върху силновискозни и с дебел слой петна, а също и въз-
препятства горенето им, в случай че се изгарят на място  Дъжд, сняг и мъгла може да 
направи труден достъпа до разлива. 

 

Методи за ограничаване и отстраняване на разливи 
Няма лесна и проста процедура, която да се препоръча за всички разливи. Разли-

вът ще се държи по различен начин, в зависимост от вида на петрола, от повърх-
ността, върху която е попаднал, от почвите и подземните води, както и от метеороло-
гичните условия. Трябва да се вземат предвид всички тези фактори. В повечето слу-
чаи се комбинират два или повече метода, за да се постигне ефективно почистване.  

 

Методите за почистване са следните: 
 

Метод Материал Ефективност 
 (X = g нефт / 
g сорбент) 

Ограничения Област на 
приложение

Опазване на 
околната  
среда 

Цена 

Сорбенти Mинерални Абсорбира  
до 80X 

Същите като  
при потъващи 
материали 

Офшорни 
зони и по 
бреговата 
линия. 

Предпазват Скъпи 

Синтетични Абсорбира  
до 100X 

Не са биоразгради-
ми, или се разлагат 
много бавно 

Не предпазват Скъпи 

Oрганични Абсорбира  
до 80X 

Липса на ефектив-
но средство за раз-
пространение и 
възстановяване. 

Предпазват и  
са екологични 

Много 
евтини 

Биораз- 
граждане 

Биологични 
вещества и 
агенти 

Много 
ефективен 

Ограничен само за 
биотична среда. 
Неефективен за 
разливи с голяма 
кохерентна маса. 

Брегове, 
блата и 
влажни зони
 

Предпазват Евтино 

Диспер- 
санти  

Химични 
вещества 

Много 
ефективен. 
Третират се 
големи водни 
площи. 

С малък ефект 
върху много-
вискозен нефт. 
Ефективен при 
вискозитет  по-
малък от 2000 сст 

В спокойни 
и бурни, но 
много 
дълбоки 
води. 

Вреден за вод-
ната флора  и 
фауна. 

Скъпи 

Изгаря- 
не то на 
място 

Инстру- 
мен ти 

Много 
ефективен - 
много бързо 
се премахват  
големи 
количества 
петрол 
(вземат се под 
внимание 
атмосферни 
услови) 

Ефективен при: 
височина на вълна 
по-малка от 3 фута; 
дебелина на слоя 
петно 2-3 mm; 
загуба от изпарение 
по-малка от 30%; 
при емулсия със 
съдържание на вода 
по-малка от 25%. 
Невъзможно е 
пълно изгаряне на 
петното. 

И във вода и 
на сушата 

Вредно в бли-
зост до жи-
лищни райони 
и в близост до 
леснозапалим
и структури. 
Отделящите се 
токсични съе-
динения (СО, 
SO2 и ПАВ) 
причиняват 
болести по 
въздушен път. 

Най-
евтино 
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Остатъкът с голяма 
плътност и виско-
зитет може да 
замърси брегове  и 
плажове. 

Баражи и 
нефтосъби 
ратели 

 

Механични 
инстру- 
мен ти 

Ефективни При спокойно 
море. Поглъщат и 
нефт и вода. 
Отнема време и е 
скъп метод. 
Износване при 
тежки климатични 
условия. Петното 
може да ги 
„прескочи” при 
голяма скорост на 
вятъра и вълнение. 
Пречат седименти, 
растения отломки, 
помпите на 
събирателите 

Само във 
водни 
басейни. 

Предпазват Скъпи 

Потъващи 
материали 
 

Гранули или 
 на прах 

Неефективни Не могат да си 
запазят сорб-
ционния капацитет.
Могат да се из-
пуснат някои 
фракция, които не 
са биоразградими 

Забранени в 
много 
страни 

Много вредно. 
Замърсяват  
морето, 
дъното, тровят 
рибите. 

Скъпи 

 
Черно море е вътрешно полузатворено, което има връзка със световния океан 

единствено посредством Босфорския канал. Черно море е подложено на екологична 
атака от отпадъците на 17 страни разположени между Европа и Азия. Съгласно 
Международната конвенция за предотвратяване на замърсяванията от кораби, Черно 
море е класифицирано като особен район. Съгласно посочената Конвенция под осо-
бен район се разбира морски район, където по познати технически причини, отнася-
щи се до неговите океанографски и екологически условия и спецификата на превози-
те е необходимо да се  вземат особени, задължителни мерки за предпазване на морето 
от замърсяване с нефт. Този международно признат факт, допълнително изисква спе-
циални мерки, свързани със запазване на екологичното равновесие на Черно море. 
Като се има предвид бъдещото увеличаване на добивива на нефт в черноморския 
регион, реконструкцията на стари нефтопроводи и строителството на нови нефтопро-
води през територията на Русия и Грузия до брега на морето, опасността от големи 
замърсявания на почти затвореното Черно море нараства изключително много. 
Голяма част от евентуално разлят нефт ще се насочи към българския бряг и ще пред-
ставлява значителна опасност за международния туризъм. 

 
ВЪНШЕН ВИД НА НЕФТЕНИТЕ РАЗЛИВИ 
При разлив нефтът образува мазно петно, което се носи от вятъра и течението, 

като в последствие се разбива на по-малки петна (парчета), обикновено изпъстрени с 
относително тънки лъскави зони, и се распръсва върху области, които с течение на 
времето стават значително по-големи. При промяна посоката на вятъра нефтът, който 
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вече е отложен на брега, може отново да навлезе в морето. След оставане за опреде-
лено време в морето нефтът може да се смеси с водорасли и отпадъци.  

Различават се три основни групи нефтопродукти, в зависимост от външният вид, 
когато плават на повърхността на морето: 

Леки рафинирани продукти(петрол, газ, нефт, керосин), които се разпростират 
равномерно в ърху големи пространства и претърпяват силно изпаряване и бързи 
процеси на естествено разсейване, често водещи до пълното им изчезване в рамките 
на 2-3 дни. Те образуват тънък лъскав слой. 

Тежки рафинирани продукти (гориво №6 и повечето видове нефтени горива, 
използвани от търговските кораби), които имат голям вискозитет. Те се разпростират 
по-бавно и не изчезват по естествен път. Такива продукти образуват тъмни, по-
дебели петна, разделени междинни тънки лъскави зони.  

Суров нефт, чиито характеристики и поведение значително се различават според 
вида и произхода им. Обикновено те бързо се разбиват на тъмни, по-плътни зони, 
изпъстрени с междинни тънки лъскави зони. 

Най-общо, по-дебелите, плътни части на нефтеното петно имат матов (тъмен) 
цвят, цветът на петната със със стедна дебелина е син или дъговиден, а най-тънките 
части на петното са със сребрист или лъскавосив цвят. 

Блясъкът се причинява само от малки количества нефт, но пък е най-добре ви-
димото доказателство за замърсяване. Често дебелите петна се откриват по средата 
или по посока на вятъра от зона, покрита с блясък (сребрист, сив или дъговиден). 

Дебелите петна представляват големи количества нефт. Обикновено черни или 
тъмно кафяви в ранните стадии на замърсяването, повечето видове суров нефт и 
тежки рафинирани продукти под влиянието на морското движение(вълните) показват 
тенденция към образуване на Водно-нефтени емулсии, наричани обикновено „шоко-
ладов мус”, които се движи като кафяви, червени, оранжеви или жълти петна. 

 
 
 

ПОВЕДЕНИЕ НА НЕФТА В МОРЕТО 
Нефтът е изфраден от широк спектър въглеводороди, вариращи от силно лет-

ливи компоненти, като пропани бензен, до по-сложни,тежки компоненти, каквито са 
битуми, асфалтени, смоли и парафини. Съставът и свойствата на нефтаса различни в 
зависимост от неговия произход. Рафинираните продукти, като бензин и други гори-
ва представляват фракции на нефта. 

Съдбата на нефтения разлив зависи от множество фактори като количеството на 
разлетия нефт, неговите първоначални физико-химичнихарактеристики, преоблада-
ващото време и състоянието на морето и дали нефтът остава в морето или се при-
движва към брега. 
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Фигура 2. Основни процеси, протичащи с нефта в морето 
 

ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ С НЕФТ 
 

Според произхода си източниците се определят като: 

 Брегови-индустриални и битови, които суставляват около 37% от общото 
количество постъпили нефтопродукти в морската среда; 

 Атмосферни източници-съставляват около 9% от общото количество постъ-
пили нефтопродукти в морската среда; 

 Естествени – Съставляват 7 % от общото количество постъпили нефтопро-
дукти в морската среда; 

 Нефтени платформи за добив на суров петрол съставляват около 2 % от 
общото количество постъпили нефтопродукти в морската среда; 

 Корабоплаване, делът на замърсяване от корабоплаване съгласно световната 
статистика е около 45 %, от която 12 % се дължи на инциденти с танкери и 
33% се падат на рутинните корабни операции. 
 

Пожар на борда  на  м/т „ЕРМА” 
Обстоятелства предшестващи бедствието 
М/т „ЕРМА“ превозва 17 721 т. суров нефт от Либия; 
На 23 юни 1977 г., в 14.20 часа застава на кея в канала „Море – езеро“ –Варна; 
До 17.30 часа на 23 юни от танкера са разтоварени  8 000 тона суров нефт. 
В 17.35 часа отеква силен тътен и от „Ерма“ се издигат кълба дим и огън. 
Причини за взрива 
Авария в дизел генератор No 3 разположен на долна площадка в МКО; 
Неконтролируемо и прогресивно повишаване на оборотите; 
Недопустимо повишаване на напрежението в електроинсталацията довежда до 

„гръмване” на осветителните тела; 
Искрообразуването възпламенява парите от ГСМ в МКО, които са били в 

границите на взривната концентрация; 
Последва първи мощен взрив и пожар в МКО. 
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Поражения от взрива 
Гибел на двама членове от екипажа в МКО; 
Изкъртен светлика на МКО, изхвърлен на левия борд на кораба към носа, на 

разстояние около 30 м; Разрушена преградата между машинното и котелното отделе-
ния, унищожена кърмовата надстройка;  Корабът не може да използва собствените 
гасителни системи  за първични гасителни действия;  Около 20,00 часа последва 
втори мощен взрив, който разкъсва палубата над котелното помещение. От взриво-
вете се пука преграда на левия газьолен диптанк и започва изтичанена газьол в огни-
щето на пожара. 

Втори взрив и последствия 
Около 20,00 часа последва втори мощен взрив 
Разкъсва се палубата над котелното помещение;   
Пропуква се преградата между левия газьолен диптанк и горящото котелно 

отделение; 
Започва изтичане на газьол директно в огнището на пожара. 

 

Обстановка и условия за действия 
Разрушена конструктивна противопожарна защита; 
Невъзможност за прилагане на първични гасителни действия; 
Свободен приток на газьол в зоната на пожара  
ВОДЯТ до:  Силно затрудняване на действията на пожарогасителните 

сили и средства 
 
Първи действия на огнеборците 
Разтилане на шлангове от брега до танкера; 
Неуспешен опит за проникване и пожарогасене в МКО, поради силен огън и 

високи температури ; 

Действия на МАСО 
Разпореждания на оперативния щаб; 
Първи ешалон от портови влекачи и пристанищна ПП служба – обливане и 

охлаждане на бордовете и палубата на танкера; 

Разпореждане: 
Изтегляне на влекачите от „Ерма” и евакуация на всички кораби от порта, 

канала и тези от ВМБ; 

Активни действия 
Ръководител на пожарогасенето – генерал Илия Дончев; 
100 т. плаващ кран „Гигант” товари пожарни автомобили от брега и ги пренася 

до борда на горящия танкер. Застава в близост до огнището на пожара – кърмовата 
надстройка; 

Ръководството на пожарогасенето се пренася на кран „Гигант” застанал на борда 
на „Ерма”; Привлечен е плаващ кран „Антей” за транспортиране на пожарни автомо-
били от и към брега; Поетапно включване на Аварийно-спасителен отряд (АСО) на 
УПМКАП, с водолазен състав и с/вл. „Нептун” 

Периодично включване на ППК на ВМС и влекачи за охлаждане; 
Съществен елемент за ефективност на действията  водолазна работи в газьолен 

танк, за прекратяване изтичането на газьол в зоната на пожара. 
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Последствия 
Доставен е мощен аварийно-спасителен  противопожарен кораб „ПЕРУН”; 
Доставен е противопожарен катер „Прометей”; 
Увеличени са многократно запасите от пено-образовател в пристанищата; 
Координация между службите ППЗ и АСО, довело до успешно изгасяване на 

пожар на 150 хил.тонен танкер „Униря” 1982 г., в открито море, пред нос Емине.  

Заключителна фаза 
Пожарът е загасен в 17.40 ч., на 24 юни; 
Контрол на състоянието на кораба и зоната на пожара; 
Подготовка за снемане на кораба от засядане и извеждането му от района.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разлив в Черно и Азовско море. През ноември 2007 г. при разразила се буря 
потъват четири кораба и се разливат около 13 хиляди барела петрол и почти 7000 то-
на сяра.  

 
МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 
 
МЕЖДУНАРОДНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ-
ТО НА МОРЕТО ОТ КОРАБИ (MARPOL 73/78 

КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ, 1992 г. 
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МИНИСТЕРСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧЕРНО МОРЕ (ОДЕСКА 
ДЕКЛАРАЦИЯ), 1993 г. 

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ, СВЪРЗАНА С ИНТЕРВЕНЦИЯ В ОТКРИТО 
МОРЕ, 1969 г. 

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ С НЕФТ, 1990 г. (OPRC’ 1990) 

РЕШЕНИЯ И ДИРЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 
ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА 

И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ 
 
НАЦИОНАЛЕН АВАРИЕН ПЛАН ЗА БОРБА С НЕФТЕНИ РАЗЛИВИ В 

ЧЕРНО МОРЕ 
Опасност от нефтен разлив в Черно море  
Съществуващият интензивен морски трафик в крайбрежната зона, териториал-

ните води на страната, прилежащата зона и в открито море, превозът на суров нефт, 
нефтопродукти и други вредни и опасни субстанции, проучванията и добивът на 
нефт и газ в континенталния шелф на страната са свързани с относително висок риск 
от замърсяване на морската среда. Замърсяването, особено в резултат на инцидентен 
(авариен) разлив, представлява изключителна опасност, свързана с последващи голе-
ми материални загуби и екологични щети за хората, морските птици и животни, 
бреговата линия, плажовете, туристическата и риболовна индустрия, морските съоръ-
жения и т.н. Очакваните източници на замърсяване с оглед повишен риск от аварий-
на ситуация, водеща до разлив на нефт, включват:  

 корабни фарватери, подстъпи към пристанища и плавателни рейдови райони 
и акватории, определени за лимбоване на течни товари;  

 пристанища, включително нефтени терминали, рафинерии и резервоари; 
нефтопроводи и нефтопродуктопроводи 

 инсталации за добив на подземни богатства в морското пространство 
(нефтени платформи, нефтодобивни сонди и др.); 

 национални и транснационални инфраструктури за пренос на нефт през 
Черно море зауствания от брега, съдържащи нефтопродукти.  

 
Сили и средства действащи при разливи на нефт 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 
НАЦИОНАЛЕН ЩАБ ЗА КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ 
ОБЛАСТНИ ЩАБОВЕ ЗА КООРДИНАЦИЯ 
ИА МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР НА 

МАСО/ МОРСКИ АВАРИЙНО- СПАСИТЕЛНИ ОТРЯДИ (МАСО) 
БРЕГОВИ АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ОТРЯДИ (БАСО) 
MИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ГД ПБЗН  ГД ГП 
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА 
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Абстракт: Новите възможности в технологиите за автоматизация и роботика 
позволяват екологично почистване на фасадите, което спомага за намаляване на 
разходите за поддръжка и рискът за работниците чрез разработване на автома-
тизирани системи за почистване. Роботите за почистване могат да се използват и 
при градски условия. Модерните архитектури на сградите са все по-сложни и по-
сложни, следователно почистването на фасадите им е от особено значение. При 
проектирането на конструкциите на новите сгради има смисъл да се обмисли авто-
матизираното почистване още на етапа планиране. 
Новите възможности в технологиите за автоматизация и роботика позволяват 
екологично почистване на фасадите, което спомага за намаляване на разходите за 
поддръжка и рискът за работниците. 
 
Abstract: The new possibility in automation and robotics technology allow for 
environmentally-friendly cleaning of the facades, which helps reduce maintenance costs 
and risk for workers by developing automated cleaning systems. Cleaning robots can also 
be used in urban conditions. Modern building architectures are increasingly sophisticated 
and complicated, so the cleaning of their facades is of particular importance. When 
designing new building structures, it makes sense to consider automated cleaning at the 
planning stage. 
The new possibility in automation and robotics technology allow for environmentally-
friendly cleaning of the facades, which helps reduce maintenance costs and risk for 
workers. 
 

 
Днес роботиката засяга широк сектор от икономически дейности от автомобил-

ната и електронната промишленост до храната, рециклирането, логистиката и т.н.  
Усилията за научноизследователска и развойна дейност в областта на роботика-

та допринасят значително за създаването на нови възможности. Тези възможности са 
още по-очевидни, когато се вземат под внимание социално-икономически фактори 
като прекомерното превишаване на нашето общество. 
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Новите възможности в технологиите за автоматизация и роботика позволяват 
екологично почистване на фасадите, което спомага за намаляване на разходите за 
поддръжка и рискът за работниците чрез разработване на автоматизирани системи за 
почистване. Роботите за почистване могат да се използват и при градски условия. 
Модерните архитектури на сградите са все по-сложни и по-сложни, следователно 
почистването на фасадите им е от особено значение. Големите сгради все още се 
почистват ръчно. При проектирането на конструкциите на новите сгради има смисъл 
да се обмисли автоматизираното почистване още на етапа планиране.  

Първите автоматизирани системи за почистване на високи сгради се използват в 
Япония в средата на 80-те години. Те са проектирани основно за използване на кон-
кретни сгради, като през последните години са положени големи усилия за развитие-
то на почистващите системи за фасади с вертикално движение.  

При уточняване на изискванията, системата за почистване се модернизира към 
вече съществуващите сгради. Системата се състои от три компонента и може да се 
използва за фасади като изцял или полуавтоматичен режим за почистване: 

 почистващ робот за фасади; 
 система за сигурност; 
 захранващ блок. 
Обикновено за целите на сигурността или за направляване на робота при движе-

нието по фасадата, често се е изисквало използването на допълнителни конструкции 
като направляващи релси, закрепени за фасадата. Практическото приложение на по-
чистващите системи се е провалило, поради слабата концепция за безопасност и ло-
шото качество на почистване, изискващо допълнителна конструкция към фасадата 
или просто поради високата първоначална цена или скъпоструващото действие.  

Тази статия разглежда принципа на работа, проектирането и анализа на из-
качващи системи с направляващи релси и с вакуумни вендузи (подсигурени с кабел), 
използвани за почистването на  стъклата на високи сгради. Таблица 1. показва част от 
съществуващите роботизирани системи за почистване на фасади. 

 
Таблица 1. 

Производите
л 

Робот Държава Приложение Кинематика 

Преодоля
ване на 
пре- 
пятствия

Тип  
фасада 

Mitsubishi 
Electric 
Cooperation 

Automatic 
Window 
Cleaning 
System 

Япония 
Почистване на 
фасади 

с направляващи 
релси 

не Вертикална 

Shimizu 
Corporation 

Canadian 
Crab 

Япония 
Почистване на 
фасади 

вакумни 
вендузи, 
подсигурен с 
кабели 

да Под наклон 

Fraunhofer-
Institut IFF 

Cleaning 
robot for the 
Glasshall 
Leipzig 
Trade fair 

Germany 

Почистване на 
фасади 

колела, 
подсигурен с 
кабели 

не Изпъкнала 
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Comatec 
 

France 

Почистване на 
фасади 

вакумни 
вендузи 

не Под наклон 

Robosoft 
 

France 

Почистване на 
фасади 

с направляващи 
релси 

не 
Хоризон-
тална 

Robosoft 

Autonomous 
Window 
Cleaner 
Robot for 
High 
Buildings 
(EC: 
AUTOWIND)

France 

Почистване на 
фасади 

с направляващи 
релси 

не Вертикална 

Fraunhofer-
Institut IFF, 
Dornier 
Technologie 

SIRIUSc Germany 
Почистване на 
фасади 

с направляващи 
релси 

да Вертикална 

Newcastle 
University; 
OCS Group; 
Cradle 
Runways 

Arcow UK 

Почистване на 
фасади 

с направляващи 
релси 

не Вертикална 

CSIC 
Tito Spain 

Почистване на 
фасади 

Air suction 
 

не Вертикална 

Robotics 
Institute in 
Beihang 
University 
(BUAA) Sky Cleaner 3  

Почистване на 
фасади 

вакумни 
вендузи, 
подсигурен с 
кабели 

да Вертикална 

 
 

При проектирането на конструкциите на новите сгради има смисъл да се обмис-
ли автоматизираното почистване още на етапа планиране. 

 

Фасадното почистване с робот има важни предимства: 
 кратко време за почистване на големи повърхности; 
 почистване на различно достъпни места; 
 почистване на особено замърсени места от фасадата;  
 естетична привлекателност чрез лесно и регулярно почистване; 
 екологично чисто. 
 
При проектиране на роботи за почистване на фасади е необходимо да се опре-

дели производителността, максималната скорост при работа, размерите на робота-
дължина, височина, широчина и тегло, размери на почистващата четка и вида на 
управление – жично, безжично, дистанционно и др. 

Оптималният режим на работа на робота се определя от консумацията на вода, 
захранващо напрежение и система за сигурност, консумация на въздух и резервоар 
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под налягане. Като изходни данни е необходимо да се вземат максималното пропус-
кане на въздух, максимален наклон при работа, максимална височина на сградата и 
температура на атмосферата. 

 

В зависимост от сградата и възможностите за използване на наличната техника 
са познати няколко варианта на приложения. 

 

1. Робот за фасади – интеграция с релсова система, която е монтирана по ръба на 
покрива. Покривния тролей се използва за осигуряването на робота. Захранващия 
блок (вода/въздух/мощност) става от основата на сградата (Фиг. 1). 

 
 

 
 

Фиг. 1. Робот за фасади с релсова система 

Контролирането на системата може да се осъществява ръчно или напълно авто-
матизирано. Захранващия блок на робота се използва за различни сгради. Покривния 
тролей остава на сградата. 

 

2. Вертикалния товар на робота и маркуча за снабдяване не могат да се закрепят 
на фасадата, системата ще е по-сигурно да се закрепи на покривна интегрирана 
тролейна релса. Робота се закрепя на плоски повърхности, използвайки вакуум. Към 
робота може да се добави и работна платформа. Захранващия блок се доставя от ос-
новата на сградата. Контрола на системата се осъществява ръчно от човек на работ-
ната платформа (Фиг. 2). 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

433 

 
Фиг. 2. Робот за фасади с релсова система и добавена работна платформа 

Принципът на работа на робота се състои в закрепването му на гладки повърх-
ности, използвайки вакуум и движение във всички посоки. (Фиг. 3) 

Роботите, които изкачват вертикални повърхности често използват гъсенично 
задвижване и са оборудвани с пасив от активни вендузи (Фиг. 4). Пасивът не създава 
активно вакуум във вендузата, а по-скоро малък клапан вентилира или уплътнява 
засмукващата вендуза в зависимост от позицията ѝ. Предимството на задвижванията 
с пасивни смукателни вендузи е тяхното умерено потребление на енергия. 

 

 

Фиг. 3. Робот за почистване на фасади 
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а) 
 

 
б) 
 

Фиг. 4. Механична система на почистващ робот на фасади  
 

 
 

Системата на робота се състои от три части: 1) следваща единица; 2) носещо 
превозно средство; 3) робот за почистване. Роботът се поддържа отгоре с кабели от 
следващата единица, монтирана на върха на сградата. Всички следващи движения на 
единицата, които предпазват от падане поради някакъв вид повреда, се синхронизи-
рат от самия робот. (Фиг. 5) 
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Фиг. 5. Роботизирана система 
 

Роботизираните системи изискват използването на допълнителни конструкции 
като направляващи релси, закрепени за фасадата. Използват се обикновено за целите 
на сигурността или за направляване на робота при движението по фасадата. (Фиг. 6)  

 

 

 
Фиг. 6. Система за автоматично почистване на фасадите  

 
 

Важна част от роботизираните системи за почистване на фасади са системите за 
управление, които включват задачите за почистване, разделени на различни действия 
и които трябва да се извършват едновременно от различните модули на роботите. 
(Фиг. 7) 
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а) контролна система на почистващ робот I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) концепция на контролната система 
 

За управляващата система на робота (Фиг. 7а) се използва програмируен логи-
чески контролер (PLC), който може директно да отчита импулсните сигнали от 
енкодера и директно да управлява електромагнитните клапани, релета и вакуумни 
ежектори. Добавения FX2N-4AD към системата, може да идентифицира сензорните 
аналогови сигнали. Управлението и мониторингът на робота се осъществява чрез 
графичен потребителски интерфейс (GUI), за да се осигури ефективна и лесна работа 
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на робота. Комуникационният интерфейс между PLC и контролера на следващото 
устройство е проектирано да синхронизира следящото движение на кабелите. Сензо-
рите на робота са разделени на външни и вътрешни сензори. Външните сензори са 
отговорни за събирането на информация за работната среда. Вътрешните сензори 
трябва да отразяват състоянието на робота. Има два вида външни сензори на робота: 
чувствителни сензори и ултразвукови аналогови сензори. За всяка активна връзка 
има крайни превключватели, които дават на контролера положението на връзката. На 
връзката, където е необходима точната позиция, се използва оптическият енкодер. 
Вакуумните сензори се използват за наблюдение на вакуумното състояние на венду-
зите и предоставят информация, за да се определи дали засмукването на стъклената 
повърхност е стабилно.  

Избрана за стабилността и модулността на робота (Фиг. 7б) и системата за кон-
трол на командния капацитет отново е програмируем логически контролер (PLC), 
който се намира на борда и контролира цялата система. Той синхронизира механизма 
за движение с тролея и главата за почистване. Всички движения и действия на робота 
са напълно автоматизирани. Роботът е програмиран модулно, така че да може да се 
пренася на голям брой различни фасади с минимално препрограмиране. Робота не 
започва с информация за всички пречки, с които ще се сблъска по пътя си. PLC следи 
повърхността и пречките. Сензорите идентифицират и измерват препятствията и рам-
ката на прозорците. След това PLC генерира съответните стъпки, за да може роботът 
успешно да премине през препятствията и рамките на прозорците. Главата за почист-
ване не изисква подробна информация за повърхността на фасадата. Системата за 
почистване има свои собствени сензори, които откриват препятствията и крайните 
позиции.  

Единствената информация за ръчно въвеждане, която роботът изисква преди да 
започне да работи на дадена повърхност е малко познания за общата структура на 
повърхността на сградата, преди да може да се генерира движение. Входните данни 
включват крайни позиции, разстояния на движение и характеристики на траекто-
рията. Роботът автоматично открива всяка друга необходима информация за повърх-
ността по време на работа, допълвайки ги от онлайн сензори, които улавят повърх-
ността на фасадата и търсят възможни препятствия. В допълнение към идентифици-
рането на препятствията, външната сензорна технология също така коригира посока-
та на движение. Сензорите установяват къде роботът трябва да се отклони от пътя, 
напр. греди или прозорци.  

Целта на развитието на този вид роботи е кинематичната система, която да може 
да се използва върху множество планарни вертикални повърхности и да носи инстру-
менти с различни приложения. 

Кинематичната концепция се опитва да постигне три цели: да гарантира постоя-
нен контакт между робота и повърхността, да преодолява множество препятствия и 
да се движи бързо по фасадата. Специално обмислени са пораждането на достатъчно 
сила на контакт за да се противопостави на индуцираните сили на взаимодействие, 
както и на силата на вятъра. 

Модулната кинематиката на този робот (Фиг. 8) се основава на структура от две 
двойки линейни модули, всеки от които е окомплектован с няколко вакумни вендузи. 
Дължината на модулът и броят на вакумните вендузи са параметри на системата, за-
висещи от структурата на повърхността. Пневматичните цилиндри осигуряват допъл-
нителна степен на свобода чрез движение на отделните вендузи перпендикулярно на 
повърхността. 
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Четирите линейни модула функционират по два, което гарантира сигурност и 
стабилен контакт. Двете двойки си взаимодействат за да придвижат системата без 
прекъсване по вертикалната ос. Едната двойка изпълнява едно и също линейно дви-
жение, като по този начин осигурява сигурен и стабилен контакт с фасадата. 

Понеже тежестта на робота се пренася/носи чрез кабели, неговата тежест по 
повърхността е малка. Вертикалното движение по повърхността се създава само чрез 
отпускане на кабела, докато линейните модули в контакт с повърхността се използват 
като временни/преходни направляващи релси. Отпускането на кабела може да се зад-
вижи чрез тролей отгоре или чрез разполагане на подемник директно върху робота. 

 

 
Фиг. 8. Кинематични и навигационни сензори 

 
Серво задвижванията придвижват всеки от външните или вътрешните смукател-

ни елементи до следващата позиция на прозореца по рамката. Линейните модули със 
смукателните клапани са разположени по такъв начин, че се намират над или под хо-
ризонталните рамки, когато се прикрепят към фасадата. След като смукателния кла-
пан се засмуче, спирачката на задвижването се деактивира и другите изсмукващи 
елементи се освобождават и се прибират. Навиването и отвиването на закрепващите 
кабели на лебедката води до движението на робота нагоре и надолу по фасадата. Ре-
дуването на външните и вътрешните смукателни клапанни единици с 2 x 3 смукателя 
всеки, поражда движението на робота. Тъй като роботът се повдига или спуска до 
желаното положение, другата активирана двойка линейни модули се премества в 
следващата свободна позиция. 

Сензорите за токове на Фуко, монтирани на горната и долната част на тялото на 
робота, откриват и съхраняват позициите на хоризонталните рамки на стъклата. 
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Едно от изискванията за работа на открито при силни ветрове е, че роботът 
трябва да може да коригира посоката си на движение, ако се отклони от курса. За 
тази цел вътрешната двойка линейни модули е с регулируем наклон, давайки малки 
насочващи движения, които да поддържат робота в права линия.  

 

С помощта на компютърно моделиране е възможно при известни максимално 
пропускане на въздух, максимален наклон при работа, максимална височина на 
сградата и температура на атмосферата да се проектира процеса предварително, с цел 
пускане на продукта на пазара по-бързо от всякога чрез използването на повече 
виртуални модели на продукта и по-малко скъпи физически прототипи. Това води до 
печалби на пазара, по-ниски разходи за разработка и подобрено качество на продук-
тите. На Фиг.7 са представени двата варианта на почистване на сградата с робот, с 
помощта на продукта NX Unigrafix. 

С помощта на компютърно моделиране е възможно при известни изходни данни 
да се проектира процеса. На Фиг. 9 са представени двата варианта на почистване на 
сградата с робот, с помощта на продукта NX Unigrafix. 

 

 
 

Фиг. 9. Компютърно проектиране на процеса на почистване 

Предимства и ползи при използване на роботизирана почистваща техника са: по-
големия почистващ капацитет, в сравнение с ръчното почистване; с напълно автома-
тизираната система има нужда само от един човек, който да настройва и премества 
системата; комбинацията от въртящи четки и деминализирана вода гарантира 
перфектен резултат на почистване; лесен радио контрол чрез използването на 
джойстик или напълно автоматизирана система; дискретно почистване на жилищни 
сгради, хотели и др. 
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Огънят е резултат от процеса горене. Дефиницията за горене е фиксирана точно 
с EN ISO 13943  глава „Термини и определения”. 

Горенето е екзотермична реакция на веществото с окислител с отделяне на 
топлина.  

За да възникне  процесът горене трябва да са изпълнени три задължителни усло-
вия: 

1. Да има гориво. 
2. Да има източник на топлина /запалване/ 
3. Да има окислител 
 

Основни характеристики на горенето. 
Горимите материали могат да бъдат открити във всяко от трите състояния на ма-

терията: твърдо, течно и газаобразно, но само газовете горят. За да бъде инициарано 
горене на течност или на твърд горим материал е необходимо  те да бъдат  приведени 
в газообразно състояние посредством нагряване. 

- Горимите газове се извличат от твърдите горими материали чрез пиролиза. 
Пиролизата представлява химическо разлагане на веществата под въздействие на 
топлина. 

- От течностите горимите газове се извличат чрез изпаряване, подобен на изпа-
ряването на водата в резултат от кипене или под въздействие на слънчева топлина. 
Процесът на изпарение на течните горива изисква прилагането на по-малко топлина в 
сравнение с необходимата топлина за пиролиза на твърдите горими материали. 

 

В зависимост от агрегатното състояние, в което се намира горивото горенето/ 
пожарите/ се класифицират в четири класа: A, B, C и D. 

Пожари клас А – към този клас се отнасят пожарите, при които горят твърди го-
рими вещества – дърво, хартия, въглища. Характерно за този клас е, че горенето е 
съпроводено с пламък и в резултат от изгарянето се образуват твърди остатъци - 
въглени. Не маловажен е факта, че колкото по-ситно са разбробени твърдите час-
тици, толкова по-маломощен източник на запалване е необходим за тяхното запалва-
не и толкова е по-голяма е скоростта на горенето им. 
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Пожари клас В – тук се отнасят пожарите, при които горят течности – бензин, 
бензол, алкохоли, смоли. Характерно за тях е, че горенето е съпроводено само с 
пламък и след пълното изгаряне не остават въглени. В горенето участват само парите 
на течностите. Отделянето на парите зависи от вида на веществата, които горят и от 
температурата. 

Пожари клас С –  при тях горят газове – ацетилен, водород, метан, пропан, 
пироден газ. Горенето е съпроводено само с пламък и също не остава твърд отпадък. 
Характерна особеност на газовете е изключителната им чуствителност към източни-
ци на запалване с незначителна мощност. 

Пожари клас Д –  при тези пожари горят метали – алуминий, магнезий, натрий, 
калий. Горенето също е съпроводено само с пламък и при повечето метали не остава 
твърд остатък при изгарянето пример алуминий след него остава стопилка. Характер-
но за металите, че горят при много висока температура, като металните стружки са 
чуствителни към източници с незначителна енергия. 

 
ПОЖАРООПАСНИ СВОЙСТВА НА ВЕЩЕСТВАТА 

Най-важните пожароопасни свойства на веществата са: 
Пламна температура – това свойство характеризира пожарната опасност на теч-

ностите и представлява най-ниската температура, при която на повърхността на гори-
мата течност се образуват пари, способни да се възпламенят от страничен източник 
на запалване. 

Температура на възпламеняване – най-ниската температура на горимото вещест-
во или материал, при която от страничен източник на запалване възниква устойчиво 
пламъчно горене. Характеризира способността на веществата и материалите да горят 
самостоятелно. 

Температура на самовъзпламеняване – най-ниската температура на горимото 
вещество или материал, при която настъпва рязко увеличение на скоростта на екзо-
термичните реакции, завършващи със самопроизволно възникване на пламъчно го-
рене. 

Граници на възпламеняване/ взривяемост/ – областта от концентрации на гори-
мите пари, газове и прахове в обемни или тегловни проценти, при които смесите им с  
въздуха се възпламеняват от външен източник на запалване с разпространение на 
пламъка по целия им обем. Биват долна и горна концентрационна граница. 

Температурни граници на възпламеняване – температурна област, в която смеси-
те от наситени пари на течностите и въздуха в затворен обем се възпламеняват от 
външен източник на открит огън с разпространение на пламъка по целия обем на 
сместа.  

Склонност към самозапалване- способността на някои вещества и материали да 
се самозапалват при нагряване до сравнително невисоки температури или при кон-
такт с други вещества, както и в резултат на жизненета дейност на микроорганизми. 

Температура на самонагряване – най-ниската температура на околната среда, 
при която във веществото или материала възникват екзотермични процеси. 

Температура на тлеене – най-ниската температура на твърдите горими вещества 
и материали, при която в резултат на самонагряване в тях започва тлеене. 

Температура на самонагряване и температура на самовъзпламеняване/ тлеене/ – 
важни за преценяване на пожарната опасност на топлинния режим при обработване-
то на веществата и материалите, при условията за съхраняване и използване. 

 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

443 

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЗАПАЛВАНЕ 
 

В зависимост от произхода си източниците на запалване могат да бъдат класи-
фицирани в пет основни групи: 

С химически произход – към тях спадат различните екзотермични реакции в 
това число въздействието на източниците на открит огън: клечки кибрит, свещи, пла-
мък на горелки, факли. 

Като самостоятелна подгрупа в тази група може да бъде обособена групата на 
веществата склонникъм самозапалване. Самозапалването е три вида: 

- Топлинно – когато са налице условия на ограничен топлообмен. 
- Химическо – когато поради някаква причина въэникват условия за контакт 
между реагиращи помежду си с отделяне на топлина. 

- Микробиологично – когато в резултат от жизнената дейност на различни 
микроорганизми. 

С електрически произход: 
- късо съединение. 
- претоварване на ел.мрежата. 
- високи преходни съединения. 
- статично електричество. 

С механичен произход: 
- топлина при триене. 
- изсичане на искри при удари между тела с метален и минерален произход при 
приместването им едни спрямо други. 

С ядрен произход: 
- в резултат на ядрени реакции. 
С природен произход: 
- действието на слънчеви лъчи. 
- действието на електрически разряди от мълнии. 
- действие на животни. 

 
МЕТОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 

ПРОИЗХОД 
За предотвратяване на пожари в следствие на претоварване на токопреносната 

система и късо съединение се използват предпазители. Предпазителите се разделят 
на две основни групи: 
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- Автоматични предпазители 
 

 
 

Структура на прекъсвачите С60/С120 
 
- Предпазители със стопяема вложка 
 

 
 

Патрони на най-масово използваните предпазители 
 

В бита автоматичните предпазители са по-широко използвани. 
В индустрията голямо приложение намират предпазители  със стопяема вложка 

за високи мощности и високо напрежение. 
 

Защитната апаратура се избира по няколко параметъра: 
- Номинално напрежение-това е напрежението при което ще работи защитния 

апарат. 
- Номинален ток – максималният непрекъснат ток, който автоматичният пре-

късвач издържа при определена околна температура без прекомерно загря-
ване. 
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- Изключвателна способност – максималната стойност на тока на к.с., в kA, 
която автоматичният прекъсвач може да изключи. Тази характеристика се 
определя за дадено номинално напрежение. 

- Брой на полюси  

 
 

Стандартна крива на изключване на АП 
 

За предотвратяване на пожари в следствие на токове на утечка към земя се 
използват Защитни прекъсвачи с нулева последователност (дефектно токова защита).  

Параметрите по които се избира дефектно токова защита са : 
- Номинално напрежение 
- Номинален ток 
- Изключвателна способност  
- Брой на полюси  
- Ток на утечка – тока който протича през заземлението. 

 

   
 

Модули Vigi С60/C120 
 

Много често срещана повреда е неволно нараняване на изолацията при боравене 
с пробивни инструменти, както и увеждане на кабела при използване на керпежни 
елементи при полагането му. Захранващи кабели подложени на прекомерни сили и 
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други атмосферни въздействия, като ултравиолетово лъчение, вибрации, влага, както 
и набези от гризачи. Недостатъчно затегнати електрически връзки, като в резултат на 
това се получава прегряване в точката на свързване. Нараняване или стареене на 
изолационната обвивка на кабела, деформиране, притискане или прекъсване на токо-
водещите жила от врати, мебели  както и други наранявания, или при захранващи 
кабели, подложени на прекомерно многобройни операции При некачествени или 
дефектиращи електрически уреди, както и неправелно оразмерена електрическа връз-
ка в разклонители или при тяхното претоварване. 

 

 
 

Късо съединение между паралелни проводници 

 
Когато един кабел е локално повреден или имаме разхлабена електрическа връз-

ка, има две явления, които могат да доведат до възникване на пожар поради дъга: 
В случай на повреда в проводник или при наличие на не добре затегната ел. 

връзка, локално се появява гореща точка, която води до карбонизиране(овъгляване) 
на изолационните материали в близост до този проводник. 

Това е съпроводено с отделянето на въглерод – проводим материал, който позво-
лява протичане на ток нарастващ прекомерно в различни точки. 

 

 
 

Карбонизация (овъгляване) 
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Тъй като въглеродът се отлага по нехомогенен начин, токовете преминавайки 
през него генерират електрическа дъга за да улеснят техните пътища. След това всяка 
дъга усилва карбонизацията на изолационни материали. По този начин реакцията 
продължава, докато количеството въглерод стане достатъчно голямо, за да се разпали 
спонтанно от дъгата. 

Kогато изолационната обвивка между два проводника се наруши, може да про-
тече ток между тях, но неговата стойност да е достатъчно малка, за да се разпознае  
като късо съединение от един прекъсвач. В същото време и е неоткриваем от 
дефектнотокови защитни устройства, тъй като този ток не излиза към земя. 

При преминаване през изолационна сплав, тези токове на утечка оптимизират 
своите пътеки чрез генериране на ел.дъги, които от своя страна постепенно превръ-
щат изолационни материали във въглерод. 

За предотвратяване на пожари в следствие на изброените повреди в електричес-
ката инсталация се използват Апарати за откриване на повреда с дъга(АОПД). 

 

Има няколко типа дъги, които апаратите за откриване на повреда с дъга откри-
ват. Те биват: 

- Серийна дъга, когато имаме нарушена изолация или разкъсване на фазовия 
проводник. Такъв тип повреда може да бъде установена само с наличието на апарат 
за откриване на повреда с дъга, което се явява единственото решение за защита от по-
добна авария. 

- Паралелна дъга между фазов и неутрален проводник или между два фазови 
проводника. 

За защита от такъв тип повреда се използва устройството в комбинация с ми-
ниатюрен автоматичен прекъсвач, като при малка стойност на протичащия ток 
апаратът за откриване на повреда с дъга ще предотврати аварията, при стойности на 
тока с големината на късо съединение ще изключи автоматичния прекъсвач. 

- Третия тип е паралелна дъга към земя. В този случай се използва комбина-
цията на устройството с дефектнотокова защита 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

448 

Основна съставна част на устройството е микроконтролер. АОПД използва усъ-
вършенствана електронна технология като следи в реално време множество електри-
чески параметри на веригата, която предпазва. То непрекъснато измерва и анализира 
формата на тока и напрежението във веригата която защитава. При поява на елек-
трическа дъга в захранващия кабел по съответните промени във формата на вълната 
на тока и напрежението се стигна до заключението, дали има наличие на електри-
ческа дъга в тази  верига. 

Критерия, който характеризира появата на електрическа дъга е изкривяването на 
токовия сигнал при преминаване през синусоидата в момента на пресичане на нулата, 
като това е характерно за възникването на електрическа дъга. 

 

 
 

Изкривяване на токов сигнал (в синусоидата) в момента на пресичане на нулата  
е характерно за наличието на електрическа дъга. 

 
Друг критерий, по който се диагностицира наличие на електрическа дъга е, че 

процеса „искрене“ се характеризира с определен честотен шум. АОПД генерира ши-
роколентов шум и следи за наличието на нискочестотен шум. След това устройството 
сравнява измерените характеристики на дъгата със характеристики на опасна дъга, 
която би причинила пожар. Ако стойностите на дъгата са аварийни – устройството 
задейства изключващия механизъм. 

Използвайки възможностите на микроконтролера, устройството  следи  в реално 
време двата вида изброени електрически параметъра на веригата, в която е заложен. 
То прави постоянен мониторинг на мрежата и следи за несъответствия.  

Използвайки усъвършенствана електронна технология, това устройство успява 
да различи безвредна дъга, протичаща при нормална работа на ключове, контакти, 
различни четкови двигатели (бормашини, прахосмукачки, миксери и т.н.) и преубра-
зуващи устройста от нежелана опасна дъга, която може да се получи при прекъснат 
проводник. 
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Принцип на действие на АОПД 
 
За предотвратяване на пожари в следствие на статично електричество се изграж-

дат заземителни инсталации и всички метални нетоководящи части се присъединяват 
към нея. 

Правилата за проектиране на заземителни инсталации и изискванията към зазе-
мяването са регламентирани Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на елек-
трическите уредби и електропроводните линии. 

Заземяването е електрическо съединение на определено устройство със земята. 
Заземяването се състои от „заземител“ (част от ел. мрежата непосредствено 

съприкосновена със земята) и заземяващ проводник съединявящ заземяемото уст-
ройство със заземителя. Заземителя може да бъде прост метален кабел, или сложен 
комплекс от елементи със специална форма. 

За предотвратяване на пожари в следствие на електрически разряди от мълнии 
се изгражда мълниезащитна инсталация. При проектирането на мълниезащитни 
инсталации трябва да се вземат в предвид всички изисквания на „Наредба 
№4/22.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити прост-
ранства. Мълниезащитна инсталация бива два вида: 

- Активна мълниезащита 
- Конвенционална защита 
Активна мълниезащита се използва предимно при обекти, при които площта на 

покривите на сградите в имота е голяма, сградите са няколко, и/или когато тябва да 
се защитят и площите около обекта, а чрез конвекционалните (пасивни) мълниеза-
щитни инсталации не може да се осигури надеждна защита от попадения на мълнии 
.Целта на мълниезащитната инсталация с изпреварващо действие е при най-малката 
предпоставка за протичане на мълния между облак и защитавания обект, мълниепри-
емникът с изпреварващо действие да ускори това протичане, да привлече мълнията, 
защитавайки обекта, и да я отведе в земята. Надежността, работоспособността и па-
раметрите на избраният мълниеприемник с изпреварващо действие трябва да бъдат 
доказани с удостоверение за качество, издадено от акредетирана лаборатория. Прин-
ципът на действие е следният: при възникване на гръмотевична буря се създават ло-
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кални електрически полета, които задействат тригерна генераторна система, монти-
рана в приемника. Системата генерира импулси с високо напрежение, които предиз-
викват т.нар. „ефект Корона” на електрода на приемника. Електродите са монтирани 
в тръба на „Вентури”, която усилва скоростта на получените високоволтови импулси 
над приемника. По този начин се променя времето за приемане на мълнията. Така 
устройството от този тип ”улавя” мълнията по-рано отколкото обикновен мълние-
приемен прът при еднакви условия. Тригерната генераторна система се захранва от 
пренапрежението в атмосферата, така че не е необходимо ел.захранване на сис-
темата. 

 

 
 

Видове мълниеприемници 
 
Конвенционалната мълниезащита се изгражда от мълниеприемни пръти, голи 

метални проводници и комбинация от тях на принципа на Фарадеевия кафез и 
Франклиновия прът. Това е най-старата позната на човечеството мълниезащита, 
доказала се през времето и залегнала в основата на съвременните международни и 
европейски стандарти за мълниезащита. Тя се изпълнява открито над покрива, с гол 
алуминиев проводник, положен на специални изолационни подложки, избрани в 
зависимост от материала, с който е изпълнен покрива. От мълниеприемната мрежа 
към земята се спускат няколко токоотвода/броят им се указва в наредбата/, които се 
изпълнят с екструдиран кръгъл алуминиев проводник, положен и укрепен скрито под 
фасадната изолация на сградата. Всички връзки между мълниеприемната мрежа и 
токоотводите се изпълнят с клемни съединения – мултиклеми. За защита на неметал-
ните части на покрива на сградата/комини и др./, както и на всички съоръжения мон-
тирани на покрива, като /ТV антени, колектори, вентилационни устройства и др./, 
които се издигат над него, да се поставят допълнителни мълниприемници от кръгъл 
проводник или мълниеприемни пръти с подходяща височина, свързани към мълниe-
приемната мрежа. Към мълниеприемната мрежа се свързяват и всички метални 
нетоководещи части разположени на покрива – метални парапети, метални тръби, 
олуци и др. Стойността на преходното съпротивление на заземителната уредба на 
мълниезащитната инсталация е указано в Наредба №4. 
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СТЕПЕНИ НА ИЗГАРЯНИЯ  
 
I степен – наранен е само първият слой на кожата. На засегнатото място се поя-

вява силно зачервяване, оток, детето се оплаква от болка и парене. Признаците на то-
зи вид изгаряне изчезват бързо (за около 1-2 денонощия), мъртвите клетки на кожата 
падат, без да предизвикват усложнения или да оставят белези. 

II степен – в изгорената област е наранен и се отделя целият повърхностен слой 
на кожата. Появяват се мехури с прозрачна течност вътре, детето усеща силна болка. 
Първите мехури се образуват минути след изгарянето, в течение на първото дено-
нощие могат да се появят нови и да се увеличават размерите на първите. В случаите, 
в които мястото на изгарянето е голямо, през първите два дни мъникът вдига 
температура. Ако раната не се инфектира, тя зараства за около 10-14 дни. На мястото 
й в продължение на няколко месеца, а понякога и година-две, пигментацията на ко-
жата 

III степен – травмата е сериозна, дори и когато участъкът е малък. В изгорения 
участък практически се нараняват всички слоеве на кожата  и се образуват големи 
болезнени мехури с мътно, кърваво съдържание. Тази степен на изгаряне се разделя 
на две подгрупи – III а, при който се запазва най-вътрешният слой на кожата и  III б, 
при който всички слоеве на кожата са засегнати. 

IV степен – предизвиква нараняване на всички слоеве на кожата, подкожните 
мастни клетки, а понякога и на вътрешните тъкани (мускули, сухожилия, дори 
кости). Външно раната изглежда като овъглен участък (под въздействието на сухо 
изгаряне) или като гъста белезникава кора (при влажно изгаряне). За щастие тежките 
изгаряния се случват рядко. За състоянието на пострадалия от голямо значение е не 
толкова дълбочината на раната, колкото заеманата от нея площ. 

Европейската противопожарна академия статистически е изчислила, че от  
2 милиона и 250 000 пожара годишно в Европа се предизвикват над 4000 смъртни 
случая и над 100 000 наранявания на хора.  

В над 44% от тези случай причинител е електрическата мрежа! 
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I. Въведение 

1. Историческа ретроспекция и определения на основната терминология 

Работа, това е трудов процес с икономически резултат. Правим разлика с трудо-
вият процес без икономически резултати, например: труд свързан с добиване на 
храна за собствени нужди, където се проявява за пръв път желанието за труд, като то-
зи труд има непринудителен характер. 

Работно място, това е мястото, където се извършва трудовият процес с иконо-
мически резултат. В човешката история работното място се появява при робовладел-
ския строй и се развива и до днес. 

Работник е лице, което извършва трудов процес с икономически резултат. Ра-
ботникът се появява и развива паралелно с работното място. 

Развитието на икономическия процес оказва натиск върху работника, с цел пос-
тигане на по-високи икономически резултати, при което трудът се превръща в прину-
дителен. Принудителният труд, без времева рамка и слабата организация на трудовия 
процес води до преумора на работника и свързаните с това рискове от наранявания, 
смърт и повреди на инструменти и оборудване. По-късно във връзка с непрекъснато-
то влошаване на условията на труд се появяват и професионалните заболявания, во-
дещи до осакатяване и смърт на работниците. 

Риск на работното място, това е рискът от наранявания и смърт на работник 
или повреди по инструменти и оборудване, водещи до намалени икономически ре-
зултати. 

Хиляди години трудовият процес е тласкан напред от желанието за по- високи 
икономически резултати, без да се обръща внимание на риска на работното място, 
водещ до загуба на ресурси – човешки и материални. 

Годините след Втората световна война, започва да се обръща внимание на усло-
вията на труд, квалификацията и здравето на работниците. Появява се икономическа-
та необходимост от опазване ресурса на работната сила и оборудването, което води в 
последствие до създаване на трудовата безопасност и хигиената на труда, познати 
сега, като здраве и безопастност при работа.  

Хигиената на труда и трудовата безопасност анализират риска на работното 
място, разделяйки го на отделни рискове и свързните с тях фактори на риска. 
Появяват се наредби и закони, определящи границите на икономически оправдания 
риск на работното място. 
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2. Цел  
Този доклад има за цел да разгледа комплекса от оборудване, инфраструкатура и 

човешки фактор на работното място и тяхното управление с цел повишаване на ико-
номическите резултати. Както в този доклад, така и в следващи материали ще бъдат 
разгледани методологии за управлението на гореспоменатия комплекс с цел повиша-
ване на производителността на трудовия процес. 

 
II. Потенциална опасност и риск 

1. Потенциална опасност 
Потенциална опасност е комбинация от фактори на риска създаваща висока ве-

роятност за инциденти с човешки фактор и тежки повреди по оборудване и инфра-
структура на работното място.  

В някой от случаите потенциалната опасност е осъзната и видима, което подтик-
ва заинтересованите организатори и собственици на трудовия процес да предприемат 
адекватни мерки за съхраняване на икономическия интерес.  

В други случаи потенциалната опасност е скрита/ неизявена, поради което ней-
ното осъзнаване е трудно или невъзможно и тогава се стига до събития с катастро-
фални последствия, въпреки желанието за постигане на високи икономически ре-
зултати. 

Впредвид на тенденцията за понижаване квалификацията на кадрите, свързана с 
възможността им за свободно движение, е нужно да се разработят методики за техни-
ческа, технологична и трудова безопасност, с цел предотвратяване на катастрофал-
ните събития за икономическите интереси на инвеститори и собстеници. 

Тези методики могат да започнат развитието си с оценка и измерване на риска на 
работното място. 

2. Риск 
 Риск е изявена или неизявена вероятност от нараняване на работника, повреда 

на оборудване или инфраструктурата и смърт. Рискът сам по себе си  не е достатъчен 
за настъпване на катастрофално събитие, нужни са и работна сила, работно място и 
работен процес.  

Отделният риск или комбиниция от рискове, не винаги създават ясна представа 
за скрита опасност, поради което се налага да извършваме периодична и своевремен-
на оценка на риска.  

3. Оценка и измерване на риска 
Оценката на риска е преди всичко субективна, защото се прави на базата на 

наблюденията от един или повече специалисти по безопасност на труда, поради кое-
то често тя може да бъде достатъчно неточна, особено в началото. С течение на вре-
мето дори една неточна оценка на риска, в резултат на натрупването на данни, техния 
анализ и последващите коригиращи действия и мерки, може да се преврне в релатив-
но точна (впредвид на отправната точка).  

Друг недостатък в оценката на риска е, че оценъчната ситема има малък брой 
степени, което не позволява извършване на качествени и количествени анализи на 
тенденциите на риска. Тенденция на риска, е моментната флуктуация на единичен 
риск или комбинация от рискове. 

Неточността и свързаната с нея релативност на оценката на риска изискват вре-
ме за постигане на резултатити в защитана икономическия интерес, поради което се 
налага разработване и внедряване на методики за измерване на риска, даващи бързи 
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и адекватни резултати в защита на икономическия интерес от катастрофални 
събития. 

Методологията за измерване на риска предлага една обективна база, свързана с 
реалността. Системата за измерване на риска изисква създаване на точна граница 
между приемлив и неприемлив риск, както и многостепенно градиране на риска в 
зоната на приемливия такъв.   

Приемливив е риска при който са допустими леки и средни телесни проблеми и 
незначителни и значителни по оборудване и инфраструктура. Неприемлив е риска 
при който са възможни тежки телесни повреди, смърт или тежки неостраними 
повреди по оборудването и инфраструктура.  

Приемливия риск се разделя на три категории: умерен, повишен и висок, като 
при всеки от тях следва да се предприемат незабавно необходимите коригиращи дей-
ствия или мерки за минимизиране и елеминиране действията на рисковете. Степента 
на незабвно прилагане на коригиращи действия или мерки е свързана с резултатите 
на конкретното измерване на риска.  

При установяване на неприемлив риск трудовите дейности се прекратяват или 
ограничават незабавно, което е свързано с пълно или частично извеждане на пер-
сонала от работното място.  

4. Въвеждане измерването на риска  
Методиката за измерване на риска изисква първоначално определяне на факто-

рите на риска по работните места във фирмата. Следва групиране на факторите на 
риска по групи и създаване на система за измерване. 

Чрез тази система за измерване можем да направим директно и моментно измер-
ване на факторите на риска и да открием неизявени потенциални опасности. Измер-
ването на факторите на риска представлява релативно-обективна оценка на риска с 
моментен резултат. 

 
III. Оценка и измерване на риска в Нурсан Отомотив  

1. Оценка на риска 
Оценката на риска се извършва по групи от фактори на риска, комплексно за 

всички работни места. Определени са 20 групи с фактори на риска (Г1- Г20), като 
към всяка група се описват свързаните неблагоприятни последствия върху работници 
и оборудване. 

 

Г1. Лични предпазни средства – порязване, пробождане, срязване, изгаряне, 
затискане, счупване, травми от работа с ръчни електрически инструменти 

Г2. Повдигателни съоръжения и склад – преобръщане, падане на тежки товари, 
затискане, повреда на инфраструктура, тежки, средни и леки телесни повреди 

Г3. Пътища и трафик – катастрофи, повреди по оборудване и инфраструктура, 
тежки, средни и леки телесни повреди, смърт 

Г4. Работно място, микроклимат и умора – умора, шум, неблагоприятна работна 
поза, висока и ниска температура на околната среда 

Г5. Работно място, места за почивка и пушене, ред и отпадъци – задимена атмо-
сфера, конфликти между работниците, лоша хигиена, инфекции и заболявания 

Г6. Транспортни съоръжения (поточни линии) – срязване, затискане, пробожда-
не, порязване, повреда на оборудването. 

Г7. ГСМ, газова опасност и съдове под налягане – обгазяване, пожар, взрив, 
повреда, разрушаване на конструкция от експлозия и пожар 
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Г8. ППО и огневи работи – изгаряне, пожар, взрив, разрушения по сградите, пов-
реди по оборудването 

Г9. Първа помощ и евакуция – закъснение на линейка поради отдалеченост, па-
ника, подхлъзгване, затискане, задушаване, травми и смърт 

Г10. Употреба на алкохол – разконцентрация, падане, леки, средни и тежки 
телесни повреди, повреди по оборудването, автокатастрофи. 

Г11. Работа на височина и падащи предмети – падане от височина, леки, средни 
и тежки телесни повреди, травми и смърт 

Г12. Електрическа опасност, осветление, заземяване – риск от токов удар довеж-
дащ до изгарания, травми и и смърт, повреди по оборудването 

Г13. Работа в затворено пространство – задушаване, неблагоприятна работна 
поза, слабо осветление, леки, средни и тежки телесни повреди, смърт 

Г14. Технологични карти – ниво на прилагане – леки, средни и тежки телесни 
повреди, травми и смърт, повреди по оборудването 

Г15. Климатични условия – автопроизшествия, измръзване, риск от топлинен 
удар, токови удари, повреди по оборудването 

Г16. Адекватност на реакцията – леки, средни и тежки телесни повреди, повреди 
по оборудването, автопроизшествия, смърт 

Г17. Подход и евакуация от работното място – препъване, подхлъзване, затиска-
не, задушаване, смачкване, травми и смърт 

Г18. Опасни товари – разлив на химикали, изтичане на пропан-бутан, химически 
изгаряния, задушаване, изгаряния, леки до тежки телесни повреди. 

Г19. Механична опасност и работа с инструменти – пробождане, изгаряне, по-
рязване, счупване на крайниците, удар от електрически ток, смърт 

Г20. Фактори на работната среда – шум, нервно – психическо натоварване, зри-
телно натоварване, физическо натоварване от неблагоприятна работна поза. 

 

2. Измерване на риска по групи фактори на риска в рамките на един календарен 
месец. Анализ на резултатите 

 

2.1. Описание на процеса 
 

Преди извършване на измерване на факторите на риска по групи се създава 
оценъчна система за измерване по групи от фактори на риска и оценъчна система за 
комплексна дневна оценка, базирани на скала от 20 единици, където 0 е най-ниската 
степен на риска, а 20 е най-високата. 

Скалата е разделена на 4 групи, като първите три от 0 до 15 са в зоната на прием-
лива степен на риска, а четвъртата от 16 до 20, е в  зоната на  неприемлива степен на 
риска. Въвежда се сума на регистрираните стойности от имерванията на рисковете за 
деня, която ще наричаме експозиция за деня. 

 

Оценъчна система по групи фактори на риска: 

Критерии за измерване факторите на риска по групи и свързаните с тях последствия: 
   

от 0 до 5  –   умерена степен на риска – очакват се леки телесни повреди 
от 6 до 10 –   повишена степен на риска – очакват се леки, може и средни 

телесни повреди 
от 11 до 15 – висока степен на риска – очакват се средни, може и тежки телесни 

повреди 
от 16 до 20 – висока и неприемлива степен на риска – очакват се средни и тежки 

телесни повреди, може и смърт 
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Критерии за измерване на експозиция за деня: 
от 0 до 150     – работа в условия на умерен риск 
от 150 до 200 – работа в условия на повишен риск  
от 200 до 250 – работа в условия на висок, но приемлив риск 
от 250 и по-голям – работа в условия на висок и неприемлив риск  
 
Следва таблица с конкретни измервания извършени в рамките на календарен 

месец по време на 8 часова дневна смяна от специалист по безопасност на труда. В 
таблицата са въведени още два оценъчни елемента – Сумарна месечна оценка и 
Средна месечна оценка, които ще бъдат използвани при по нататъшното развитие на 
методики за анализиране и прогнозиране тенденциите на риска. 

 

 

 
 
 
 
 

С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н.

№
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Сумарна 

месечна 

оценка

Средна 

месечна 

оценка

1 12 12 12 12 13 12 11 12 12 14 14 12 12 12 11 11 12 12 13 12 12 13 12 280 12

2 14 13 14 14 15 13 14 14 16 14 14 17 14 14 14 14 12 14 15 14 14 16 14 327 14

3 12 14 12 12 12 12 14 12 12 15 12 17 12 12 12 12 14 12 12 12 13 12 12 279 12

4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 14 16 14 14 14 14 14 15 14 14 14 15 14 327 14

5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10

6 12 11 12 12 12 13 12 12 12 12 14 12 12 12 15 12 13 12 12 16 12 13 12 287 12

7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 12 14 12 12 12 12 15 12 12 12 12 13 12 285 12

8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 12 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 282 12

9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 14 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 326 14

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49 49

11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 276 2

12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 254 11

13 х х х х х х х х х 15 15 15 15 15 х х х х х х х х х 75 3

14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 12 16 14 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 289 13

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 12 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 136 3

16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 14 16 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 327 14

17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 15 11 14 14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 266 12

18 12 12 12 12 13 13 12 14 12 15 12 15 16 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 294 13

19 14 14 14 14 17 14 17 14 14 15 14 17 14 14 14 14 17 14 18 17 14 14 16 344 15

20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 15 11 16 16 16 11 11 11 11 11 11 С Н 11 11 11 272 12

21 216 216 216 216 222 217 220 218 218 263 235 274 254 257 218 215 223 217 222 223 217 222 218 5205 223

Адекватност на 
реакцията
Подход и евакуация от 
работното място

Работа на височина и 
падащи предмети

Ел. опасност, 
осветление, заземяване

Работа в затворено 
пространство

Технологични карти - 
ниво на прилагане
Климатични условия

Транспортни 
съоръжения

ГСМ, газова опасност и 
съдове под налягане

ППО и огневи работи

Първа помощ, евакуция

Употреба на алкохол

Код на оценяващ:

Измерване на факторите на риска в Нурсан Аутомотив

Пътища и трафик

Работно място -
микроклимат и умора

Работно място - места за 
почивка и пушене, ред 
и отпадъци

ЛПС

Повдигателни 
съоръжения и склад

Средна месечна експозиция за деня

Сумарен месечен тотал

Опасни товари

Механична опасност и 
работа с инструменти

Фактори на работната 
среда

Експозиция за деня:

Фактори на риска по 
групи

Код на у-к: всички

Критерии за оценка на измерената дневна експозиция:

от 0 до 5 - умерена - очакват се  леки телесни повреди от 0 до 150 - работа в условия на умерен риск

от 6 до 10 - повишена - очакват се  леки, може  и средни телесни повреди от 150 до 200 - работа в условия на повишен риск

Критерии за измерване  факторите  на риска:

от 16 до 20 - критична - очакват се  средни и тежки телесни повреди, може  и смърт

от 11 до 15 - висока - очакват се  средни, може  и тежки телесни повреди от 200 до 250 - работа в условия на висок, но приемлив риск

от 250 и по-голям - работа в условия на висок и неприемлив риск
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2.2 Анализ на резултатите 

Измерване на отделни групи от фактори на риска и последващи действия 
При получени резултати от измерването в границите от 0 до 15 се изискват кон-

кретни, градиращи според оценъчната група мерки за минимизиране и елиминиране 
на последствията от проявените рискове. Работният процес може да не се спира, а да 
се извършат конкретни, целенасочени ограничения в него. 

При резултат от измерването от 16 до 20 – критично висока степен на риска, се 
предприема прекратяване на работния процес, до изясняване на причините за тази 
стойност на измерването. Извършва се анализ на свързани и минали събития и се 
предпремат коригиращи действия, след което работният процес може да се рестартира. 

Измерване на експозиция за деня 
При получени резултати от измерване на експозицията за деня в диапазона от  

0 до 250 се счита, работният процес протича в зоната на приемлив риск,  което налага 
конкретни, градиращи според оценъчната група мерки за минимизиране и елемини-
ране на последствията от проявените рискове. Работният процес може да не се спира, 
а да се извършат конкретни, целенасочени ограничения в него. 

При резултат от измерването по-голям от 250 – критично висока степен на 
риска, се предприема прекратяване на работния процес до изясняване на причините 
за тази стойност на измерването. Извършва се анализ на свързани и минали събития и 
се предпремат коригиращи действия, след което работният процес може да се рестар-
тира. 

Експозицията за деня може да навлезе в зоната на критично висока степен на 
риска без преминаване на дори една група от фактори на риска в тази зона. Това се 
явява сигнал за неизявена потенциална опасност и превантивно създава възможност 
за предприемане на коригиращи мерки и действия. 

Преминаването на експозицията на риска от по-ниска степен на риска към по-
висока също е сигнал за неизявена потенциална опасност, предполагаща допълнител-
ни мерки и действия за минимизиране на последствията върху работния процес и 
крайните икономически резултати. 

 
IV. Завършителна част 
Базови препоръчителни политики, свързани с  методиките за оценка и измерване  

на риска: 
1. Сремеж към редуциране и елиминиране на тежки телесни повреди и фатални 

инциденти, а също и към недопускане на тежки и неостраними повреди по оборудва-
не и инфраструктура, като това се прилага и върху ангажираните подизпълнителни и 
контрагенти.  Въвеждането в експлоатация на нови технологии и оборудване, както и 
подобряване състоянието на инфраструктурата са крайъгълни камъни по пътя към  
основната цел – грижа за хората.  

2. Създаване на методики за извършване на системно наблюдение и измерване 
на рисковете при изпълнение на дейностите на работното място. Тези методики поз-
воляват моментно установяване на приемлив и неприемлив риск, на базата на което 
се извършва непрекъснато подобряване на действията по прилагането на превантив-
ни и коригиращи мерки по отношение на рисковете. 

3. В основата на всички действия за опазване и развитие на човешкия и мате-
риален фактор, да се поставя комуникацията. 

4. Стремеж към откриване, анализиране и адаптиране към световните добри 
практики по безопасност на труда, като за тази цел се създават нужните процедури и 
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инструкции. Системно информиране на ръководството на фирмата за възможното 
обновяване на добрите практики по безопасност на труда. Осигурявана на планово 
обучение на личния състав върху одобрените нови практики по безопасност на труда, 
с цел тяхното въвеждане в производствения процес. 

5. Интегрирани усилия, с цел създаване и развитие на сплав от култура на 
безопасност, високи икономически резултати и социално благоденствие. 
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Резюме: В научния материал се коментират някои модерни аспекти на лидерст-
вото в научните изследвания, свързани с изграждането на „синя икономика“. По-
сочват се първите изследвания на Римския клуб, постановките на Gunter Pauli. 
Коментира се „стратегията за син океан“ на W. Chan Kim и Renee Mauborgne. 
Очертават се приоритетите на World Bank Group, центъра за „синя икономика“ в 
Middelebury Institute of International Stuties at Monterey и стратегията за „син 
растеж“ на Европейския съюз. На преден план се извежда идеята за създаване на 
международна мрежа от новатори, оформящи „синия икономически алианц“ и но-
вото пазарно стопанство. 

Ключови думи: синя икономика, син растеж, син икономически алианц, аквакултури, 
крайбрежна урбанизация, център за синя икономика. 
 

Abstract: The scientific paper discusses some modern aspects of leadership in research 
related to the construction of a „blue economy“. The first research of the Club of Rome, the 
production of Gunter Pauli, is mentioned. The ocean strategy of W. Chan Kim and Renee 
Mauborgne commented. The priorities of the World Bank Group, the Blue Economy Center 
at Middelebury Institute of International Stuties at Monterey and the European Union's 
Blue Growth Strategy are highlighted. The idea of setting up an international network of 
innovators shaping the „blue economic alliance“ and the new market economy is 
highlighted. 

Key words: blue economy, blue growth, blue economic alliance, aquaculture, coastal 
urbanization, blue economy center. 
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„I wish the Blue Economy to be an open source 
community that inspires the young at heart  
and in age to become entrepreneurs who want to 
make a difference.“  

Gunter Pauli 
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Въведение 
Европейските морски дни проведени в гр. Бургас в началото на м. юни 2018 г. са 

сериозно предизвикателство пред бизнеса и академичната общност. Това е безпреце-
дентна среща на идеи, опит и  компетентности, които преосмислят характера на науч-
ното познание. Състоянието на морските и крайбрежните екосистеми показва, че са 
необходими допълнителни усилия за тяхното интегрирано опазване. Налице е въз-
можност да се оформи нов модел на икономическа система, който да се основава на 
определена устойчивост. Тъй наречената „синя” икономика се предвижда да бъде 
алтернативно допълнение към традиционния модел, базиран на стандартизираните 
продукти. В този аспект, аз си поставям за цел да разгледам, анализирам и по-
кажа някои актуални аспекти на очертаващото се лидерство в научните 
изследвания, свързани с иновации в устойчива океанска и крайбрежна икономика. 

 
I. За някои използвани понятия в „разноцветната икономика“ 

През последните десетилетия в употреба са понятия, които се свързват с интег-
ралното разбиране за икономиката. На преден план се извеждат различни сфери, 
взаимозависими и свързани с помежду си, но не еднозначно определящи се като - 
технологии, икономически отношения, начин на мислене, религия и политика. 
„Цветовите маркери” на спиралната динамика в икономиката показва, че е налице 
опит за интегриран подход за синтетично обединение на откритията в различните 
сфери на човешката дейност. Той се прилага за първи път от американския философ 
и писател Kenneth Earl Wilber II, който развива новите теоретични и практически 
позиции. Неговата цел е систематичното обединение на откритията в различните 
сфери на човешката дейност като психология, социология, философия, мистицизъм и 
религиозни изследвания, постмодерни движения, емпирични науки, теория на систе-
мите и други области (Wilber, 2002). Уилбър II формулира тъй нар. „интегрална 
теория на съзнанието“. 

В този аспект се коментират следните „цветни парадигми” на икономиката като: 
бежева (инстинктивна), която съответства на до аграрната, технологическа фаза и 
неформирано общество; виолетова (магическа), изразяваща както развитата доаг-
рарна фаза, така и началната аграрна фаза, обезпечаваща излишък от продоволствие; 
червена – съответства на развитата аграрна фаза; синята (абсолютна), която съот-
ветства на развитото селско стопанство в пика на аграрната фаза и на ниско техноло-
гично промишлено производство; оранжевата (рационалистическата) – изразява 
в технологично отношение развитата индустриална фаза и либералния капитализъм 
на свободния пазар или тъй нар. „brown economics“ – основана на металургията, по-
лезните изкопаеми, зависимостта от нефта и газа; зелената (екологическа) парадиг-
ма на ранната постиндустриална фаза – информационните и екотехнологиите; и 
жълтата (интегративна), отразяваща съответните технологии и начина на живот.  

 

Наред с тези „цветни“ тълкувания на икономическите парадигми се открояват 
още: 

1.1. Свързаните понятия „зелена икономика, зелен растеж и нисковъглеродно 
развитие“  

Терминът „зелена икономика“ първоначално е въведен в Доклада за правителст-
вото на Обединеното кралство през 1989 г. от група водещи екологични икономисти, 
озаглавена „Blueprint for a Green Economy (Pearce, Markandya and Barbier, 1989)“. 
Докладът беше поръчан да консултира правителството на Обединеното кралство, тъй 
като не съществува консенсус на термина „устойчиво развитие“ и последиците от 
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него за измерване на икономическия прогрес, оценката на проектите и политиките. 
През 2008 г. този термин беше възобновен в контекста на дискусиите относно поли-
тическия отговор на множеството глобални кризи чрез идеята за „зелени пакети за 
стимулиране“ и определи конкретни области, в които мащабни публични инвестиции 
биха могли да започнат „зелена икономика“ (This document was prepared by Cameron 
Allen and Stuart Clouth, August 2012). В този контекст се открояват следните по-важни 
нейни аспекти, а именно: 

  зелената икономика е нисковъглеродна, ефективна от гледна точка на ресурси-
те и социалното включване. В нея растежът на доходите и заетостта следва да 
се ръководи от публични и частни инвестиции, които намаляват въглеродните 
емисии и замърсяването, повишават енергийната ефективност и предотвратя-
ват загубата на биологично разнообразие и екосистемни услуги. (United 
Nations Environment Programme, UNEP 2011); 
  система от икономически дейности, свързани с производството, разпростране-
нието и потреблението на стоки и услуги, които водят до подобряване на чо-
вешкото благосъстояние в дългосрочен план. Те не излагат бъдещите поколения 
на значителни екологични рискове или екологични недостатъци. (UNEP, 2009); 
  икономика, която води до подобряване на човешкото благосъстояние и нама-
ляване на неравенствата, без да се засягат бъдещите поколения от екологични 
катаклизми. Целта е да се осигурят дългосрочни обществени ползи за кратко-
срочните дейности, насочени към смекчаване на рисковете за околната среда. 
(United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, 2011); 
  устойчива икономика, която осигурява по-добро качество на живот за всички в 
рамките на екологичните граници на планетата. (Green Economy Coalition, 2011); 
  икономика, в която икономическият растеж и отговорността за околната среда 
работят заедно, взаимно се засилват и подкрепят напредъкът в социалното 
развитие. (International Chamber of Commerce, 2011); 
 зелената икономика не е държава, а процес на трансформация и постоянна 
динамична прогресия. (Danish 92 Group, 2012); 
 тя може да се разглежда като леща за съсредоточаване и използване на възмож-
ностите за едновременно постигане на икономически и екологични цели. 
(Rio+20 Objectives and Themes of the Conference, UNCSD, 2011) и други. 

 

Целта е да се насърчи икономическият растеж, като се гарантира, че природните 
активи и екологичните услуги са защитени и поддържани. Този подход поставя 
акцент върху технологиите и иновациите – от интелигентни мрежови системи и висо-
коефективни осветителни системи до възобновяемите енергийни източници, включи-
телно слънчева и геотермална енергия, както и върху подобряването на стимулите за 
технологично развитие и иновации (Global Sustainability Panel, 2011). 

 
1.2. Кръгова или кръгово - циркулиращата икономика (circular economy), при 

която: 
  тя представлява алтернатива на линейната икономика, основана на модела 

„take-make-consume and dispose“, който рефлектира в добива на ресурси. При 
него всеки продукт трябва да достигне своя „край на живот“ на различни ета-
пи, а именно: добив на сурови материали, производство, разпределение, 
потребление и изхвърляне. Ценните материали се използват за производство 
на потребителски стоки или за доставка на енергия и се изхвърлят като отпадъци, 
когато са износени; 
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  модел, в който отпадъците или част от тях се трансформират в нови ресурси и 
се влагат отново в производствената верига. Той създава затворен цикъл, 
вдъхновен от природата, при който суровините стават нови материали, 
основаващ се на различни фази: суровина, дизайн, производство или повторно 
производство, разпределение, потребление (включително употреба, повторна 
употреба и ремонт), събиране и рециклиране, за да станат отново суровини. 
На практика тя цели да намали до максимална степен входа (т.е. ресурси, като 
например първични суровини, енергия или вода) и изхода (остатъчни отпадъ-
ци, емисии).  

  парадигма, която постепенно се превърща в централен елемент на стратегии-
те, насочени към постигане на устойчиво развитие в световен мащаб. Тя може 
да има ключова, но косвена роля за постигането на здравословно състояние на 
крайбрежните и морските екосистеми, особено по отношение на опасенията за 
морските отпадъци. (Anon., 2016) 

 

1.3. Преход към зелена и синя икономика 
Дадена икономика може да бъде трансформирана и превърната в „зелена“, е 

важна еволюция в глобалното икономическо мислене. Основно предизвикателство 
обаче е да се пренесе тази идея в реалната действителност, да се идентифицират 
нуждите на клиентите, източниците на финансиране, пропуските в сътрудничество с 
партньорите от екологичната икономика, за да развиват и доставят необходимите 
екопродукти. В този аспект зелената икономика може да се разглежда като алтерна-
тивна визия за развитие, който може да генерира нов подем и подобрения в живота 
на хората по начини, съответстващи на устойчивото развитие. Тя насърчава линията - 
поддържане и развитие на икономическото, екологичното и социалното благополучие. 

Терминът „синя икономика“ или „син растеж“ се разпространява и в общата 
употреба на съответни политики в целия свят. За някои синята икономика означава 
използването на морето и неговите ресурси за устойчиво икономическо развитие. За 
други тя просто се отнася до всяка икономическа дейност в морския сектор, неза-
висимо дали е устойчива или не. 

Следователно целта на „зелената икономика в един син свят“ е да се анализират 
предизвикателствата и възможностите за потенциален преход към екологична иконо-
мика в ключови сектори, силно свързани с морската и крайбрежната среда – в един 
„син свят“. Необходимо е да се анализират необходимите политически и институцио-
нални корекции, необходими за един зелен преход, за да се ускори развитието към 
устойчивост на океана. Ключови сектори са рибарството, транспорта (корабоплаване-
то), туризма (крайбрежните), енергията, морските минерални ресурси и замърсява-
нето на океанските хранителни вещества. В крайна сметка можем за заключим, че: 

  Моделът на зелена икономика изисква компаниите да инвестират повече, а 
потребителите да плащат по-скъпо, за да бъде постигнат същия резултат, като 
се съхрани околната среда. Това води до осигуряване на по-екологичен и 
приобщаващ пазар, който интегрира екологична и социална цена на продукти-
те за намаляване на анти-социалните въздействия; 

  Синята икономика се занимава с въпроси за устойчивостта, които надхвърлят 
простото опазване и съхранение. Тя включва и възстановяването като техно-
логичен процес. Синята икономика гарантира, че екосистемите могат да про-
дължават своето еволюционно развитие, така че всички да имат полза от пови-
шаване изобилието в природата. 
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II. Креативните решения на проф. Гюнтер Паули за синя икономика и син 
икономически алианц 

За първи път идеята за синя икономика се лансира от белгийския предприемач и 
писател проф. Gunter Pauli. Смята се, че той е неин автор и инициатор. Бестселър на 
визията на Гюнтер Паули за синя икономика е неговата книга „The Blue economy: 10 
years 100 inovations 100 million jobs, Report to the Club of Rome. Paradigm Publications, 
Taos, New Mexico, 2010“, втора и трета версия. (Pauli, n.d.) (Pauli, n.d.). Става въпрос 
за нов модел и концепция, които подкрепят ценностите, съдържащи се в екологията. 
Често е наричана „зелена идеология в политиката“ като се обединява тази идеология 
с бизнес печалбата за да се гарантира устойчивост на икономиката. 

Смята се, че „синята икономика преминава отвъд глобализираната и зелената 
икономика. Факт е, че всички нови работни места се генерират само в 10 страни по 
света, а 40% от населението печели по-малко от $ 3 на ден“. Проф. Гюнтер Паули 
предлага да се „премине към конкурентен бизнес модел, който отговаря на основните 
нужди на всички, вкл. и на местно ниво. Нуждаем се от модел, който позволява на 
производителите да предлагат най-добрите на най-ниските цени, като въвеждат 
иновации, които генерират множество предимства, а не просто увеличени печалбите“ 
(Pauli, 2018). Тази парадигма за първи път е въведена през 1994 г. от проф. Гюнтер 
Паули, при преосмисляне на бизнес моделите на бъдещето в подготовката на 
Conference of Parties III (COP3) в Япония с Протоколът от Киото.  

 

Синята икономика като отворен източник на информация, лансиран от Гюнтър 
Паули включва метода „Case 100” за създаване на нови бизнес модели с генериране 
на парични потоци. Той се основава на следните два важни принципа, а именно: 

 Принцип на изобилие. 
Смята се, че целта на човечеството е изобилието. Най-добрият начин да се 

получи това е чрез увеличаване на глобалните активи, основните нужди на хората от 
чиста вода, чист въздух, чиста храна, енергия, ресурси, здравеопазване, заетост, жи-
лища и други. 

 Кризисен подход. 
Той включва постановката, че във времена на криза е необходимо отново да се 

печелят загубените активи. Синята икономика използва техниката на тяхното прераз-
пределение. Става въпрос за 50 милиона работни места, които са пропаднали в 
развиващите се страни.  

Създаването на бизнес модел за синя икономика преминава през следните логи-
чески стъпки: (Mees, 2018) 

 
2.1. The pain analysis: where does it hurt? („Анализът на болката: къде боли?“) 
Според професор Паули за да се намери бизнес потенциал, първата стъпка е да 

се идентифицират нездравословните бизнес ситуации, т.е. да се диагностицира „къде 
боли“?, защото когато боли, вероятно има воля да се отстрани съществуващата болка. 
Логично се отговаря на този въпрос, че „по принцип боли там където се натрупват 
загуби“. Ситуациите за това са финансови загуби, закриване на производствени 
мощности, безработица и влошаване на местната икономика. Индикатор за тахното 
натрупване е обилното наличие на отпадъци. В крайна сметка, синята икономика 
смята, че загубите като процес са „потенциално хранително вещество за друг 
процес“, т.е. свободен ресурс за генериране на допълнителни приходи. 
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2.2. Phase 1: the Scan: the clustering of problems. („Фаза 1: Сканиране: 
групиране на проблеми.“) 

При класическото решаване на проблемите, обикновено се разчита на техния 
анализ и търсенето на други възможности. Моделът на синя икономика изисква да 
процедираме по друг начин, като: 

-  отворим случая само като поставяме други проблеми („болки”) до него“; 
-  да се очертаят връзки между проблемите; 
-  да се намерят вероятностите от нови възможности; 
-  всяка от връзките е потенциал за паричен поток. 
За доказване на логиката се посочват три примера, свързани с трансформа-

ционните процеси при използване на оборския тор“, кафе на земята и закриване на 
фабрики за автомобили. 

Сканирането и групирането на проблемите се основава на следните правила: 
1) Определяне на основните проблеми („основните болки“); 
2) Създаване на мултидисциплинарен екип; 
3) Разширяване на другите проблеми, независимо дали са свързани или не; 
4) Оформяне на клъстер и интегриране на проблемите. 

2.3. Phase 2: the Screening: identifying the cash flows.(„Фаза 2: Проверката: 
идентифициране на паричните потоци.“) 

Проверката изисква да се възложи на междудисциплинарния екип преглед на 
възможностите от нови парични потоци. Според модела за синя икономика, ключът е 
предимно в технологията, но не винаги висока технология. Най-добрите шансове за 
успех идват от местната бизнес общност, свързана с кратки срокове на доставка и  
предотвратяване на ненужния транспорт. С други думи, използвайте това, което 
получаване точно там, във вашия регион, във вашия непосредствен обхват. Както се 
казва „Don’t create the waves, but surf on the waves.“ т.е. „не създавайте вълните, а сър-
фирайте по вълните“. 

Правилата, които трябва да се спазват се фокусират върху: 
1) Определете множеството на паричните потоци; 
2) Направете бизнес промени в други сектори; 
3) Направете малки, клъстер проекти; 
4) Използвайте това, което имате и не създавайте нови несигурности; 
5) Мислете и действайте на местно ниво, за да можете бързо да ги доставяте; 
6) Проверете осъществимостта в кратка, средна и дълга проекция.  

2.4. Phase 3: Implement: the Financial Plan. („Фаза 3: Прилагане: на финансо-
вия план.“) 

Намаляващата печалба, която се дължи на конкуренцията или породена от криза, 
причинява високи рискове. Тези, които усещат „болката“ са акционерите и банкери-
те. Най-често бизнес партньори могат да бъдат банковите институции. Когато сме в 
състояние да променим бизнес сектора от  проблеми, можем да намалим силно рис-
ковете и да създадем стабилни нови парични потоци. Другите източници на финанси-
ране са свързани с местните власти, семейния бизнес, осребряване на разходите по 
ликвидиране на отпадъци, чрез преобразуване на отпадъците в нови суровини, извли-
чането на пари от тяхното брандиране и други. Тук се препоръчва да се спазва прави-
лото: „Don’t buy the cripple business nor demand to get the money flows through your 
bank account“ („Не купувайте осакатения бизнес, нито искайте да получите парични 
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потоци чрез банковата си сметка“). Успоредно с това, останете невидими, колкото е 
възможно по-дълго за нови стратегии. Налични са следните правила за успех: 

1) Намерете отговорни герои с болка, за възстановяване на съществуващите 
разходи (отпадъци); 

2) Намерете отговорни герои с болка (банкери), за рефинансиране. Спори за 
намаляването на риска от множеството парични потоци и изместването на сектора; 

3) Ако е приложимо, намерете отговорни органи с бюджети, които вече са одо-
брени; 

4) Не позволявайте парите да минават през банковата ви сметка; 
5) Избирайте за предпочитане семейни фирми, за да се включите в тях; 
6) Опитайте марката на новите парични потоци; 
7) Оставете невидими. (Mees, 2018) 
 

Необходимо е да се отбележи, че над 180 иновации са събрани от проф. Гюнтер 
Паули, типични примери за „синя икономика“. Посочва се, че коментираните поня-
тия са в състояние да променят правилата на играта и да стигнат до нов макроиконо-
мически ред. Той ще избягва частния дълг и конкуренцията, ще открива нови бизнес 
ниши и ангажиране на предприемачеството на всички граждани, включително на 
младите безработни и пенсионерите.  

 

Изложението изисква да се посочат следните няколко заключения, а именно: 
Първо, Проектът „синя икономика“ на Гюнтер Паули цели да се съберат за десет 

години, сто опита на най-добрите технологии, вдъхновени от природата, оказващи 
значително въздействие върху световните икономики и като се генерират над сто 
милиона работни места. 

Второ, Концепцията за синя икономика се отнася до амбициозен проект, чиято 
основна цел е да се подчертае успешния бизнес опит, осъществяван на местно равни-
ще, който оказва въздействие върху световните икономики, т.е. чрез „инжектиране на 
пари” в местните икономики. Той използва екологичните технологии за да могат ус-
тойчиво да се задоволяват основни човешки нужди, свързани с вода, храна, жилище, 
здравеопазване, заетост и други. 

Трето, Проектът „синя икономика“ показва, че може да бъде оформен нов сто-
пански модел, основаващ се на реална икономическа устойчивост, способен да се 
конкурира на световния пазар и да генерира нарастваща икономическа, социална и 
екологична стойност. В този контекст той ще генерира парични потоци, които ще 
поддържат неговото статукво. 

Четвърто, Синята икономика е алтернатива на традиционния модел на разви-
тие, свързан с икономия от мащаби, делокализиран и базиран върху стандартизирани 
продукти, където разходите за труд се намаляват, а трудовите регулации са гъвкави. 

Пето, Моделът на „синя икономика“ има за цел да подражава на природните 
екосистеми, да увеличива биологичното разнообразие и се стреми към оползотворя-
ване на отпадъците. В коментирания аспект, той взаимно подкрепя модела на „зеле-
ната икономика“. 

 

Според Blue Economy project от януари 2016 г. основните предизвикателства за 
постигането на устойчива „синя икономика“ се концентрират върху: 

  устойчиво използване на биологичното разнообразие, свързано с осигуряване 
на прехрана и поминък на населението; 
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  осигуряване на прехрана, като се акцентира върху развитието на устойчиво 
рибарство или експлоатация на дивите рибни запази и стабилни аквакултурни 
индустрии; 
  промени в климата и въглеродни бюджети, улесняване на прехода към ниско-
въглеродна икономика и възобновяемо „синьо“ производство на енергия за 
справяне с окисляването на океаните и намаляване на рН (цикъл на CO2). 
Подобряване на циклите на синия въглерод и улавяне на въглерода, свързани с 
увреждането на крайбрежните местообитания, като мангрови гори, ливади от 
морска трева или солни блата; 
  развитие на морския и крайбрежния туризъм, които продължават да поддър-
жат проспериращи тенденции, въпреки негативните симптоми на глобалната 
криза. Трябва да се обърне внимание на увеличаването на емисиите от парни-
кови газове, търсенето на вода, канализацията, генерирането на отпадъци, за-
губата и деградацията на крайбрежните местообитания, биоразнообразието и 
екосистемните услуги; 
  анализиране на замърсяването, морските отпадъци и урбанизацията на край-
брежните зони, които са причина за увеличаване на замърсяването на морето. 
Експлоатацията на кораби и използването на океански ресурси (въглеводород 
или минно дело) са източници на тяхното най-сериозно замърсяване. (Anon., 
2016) 

 

Проф. Гюнтер Паули като известен учен, член на Римския клуб е и лидер на све-
товната общност ZERI („Zero Emissions Research and Initiatives). Тя е глобална 
мрежа от творчески умове, търсещи нови парадигми за решения на световните пре-
дизвикателства, устойчиви и иновативни идеи за бъдещото развитие на обществото. 
Мрежата на ZERI включва 38 организации в световен мащаб, които идентифицират 
нововъведенията и поставят началото на индустрия с висок растеж през следващите 
десетилетия. Той в своите интервюта нееднократно подчертава, че „силата на синята 
икономка е да внася пари обратно в местната икономика и противно на традиционно-
то вярване, предлага висококачествени продукти на по-ниска цена.“   

Реализираните над 200 проекта, през последните 20 години демонстрират про-
зрените научни възможности, които предлагат на правителствата привлекателност на 
сините сектори, а за компаниите нови пазарни ниши. „Синият икономически алианц“ 
е международна мрежа от организации и водещи новатори, които се групират по сфе-
ри на дейности. Ще отбележим само няколко водещи примери на социални, обра-
зователни и творчески платформи, а именно: 

 „Blue Economy Solutions“ е център за устойчиво развитие на продукти, услуги и 
позитивни решения по тяхната реализация. Той съществува на основата на междуна-
родна мрежа от инженери и други различни експерти. Основната цел е създаването 
на по-добър свят на следващите поколения, търсене на стоки и услуги, които могат 
да бъдат разработени, произведени и използвани в хармония с природата. Предлага-
ните услуги са ориентирани за изследване и развитие на оптимални „сини” решения. 
Това се постига посредством способите - индивидуален подход, изследване и разви-
тие, помощ на международни експерти, развитие на иновационни продукти и нови 
бизнес-модели; 

 „Mission Blue Design“ е общество, образувано в Сан Франциско. То е създадено 
за решаване на задачи в следните четири направления – околна среда, икономика, со-
циални проблеми и култура. Неговата работа се концентрира върху намаляване на из-
хвърлянето на отпадъци и повишаване на енерго ефективността за подобряване на 
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околната среда. Предлага се широк асортимент от бизнес-консултинг от ново строи-
телство до реконструкция и фундаментални планиране; 

 „InGienous Desing” - обединение, което се занимава с разработването на страте-
гии и реализация на проекти. Те са съсредоточени в сферите на образователния про-
цес – конструктивни системи за обучение, 3D среда за виртуално обучение, дистан-
ционно обучение, учебно-методически пособия, мобилно образование и образование 
в системата на управление. „InGienous Desing” работи с партньори от целия свят за 
намаляване на въглеродния газ и негативното въздействие върху околната среда. 
Неговите приоритетни области включват технологията на поглъщане на въглероден 
диоксит, технология за събиране на дъждовна вода, развитие на зелени местни строи-
телни материали и техники, технологии за изчистване на вода и тъй нар. „зелен 
транспорт“. Към тях се добавят още проектиране и изграждане на автономни фото-
волтаични технологии, енергията на вятъра, енергията от приливите и отливите на 
океаните, геотермалните технологии и други. 

 
III. Европейската визия: „превръщането на синята икономика в син растеж“ 
Концепцията за „синьото развитие на Европейския съюз“ представлява морското 

измерение на неговата стратегия „Европа 2020“ (десетгодишна стратегия за растеж и 
заетост на Европа). Тя стартира през март 2010 г., за да се създадат условия за инте-
лигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Целите на стратегията „Европа 2020“ 
обхващат пет области, а именно: заетост; изследователска и развойна дейност; кли-
мат и енергия; образование; социалното приобщаване и намаляването на бедността. 
(Anon., n.d.) 

От европейска гледна точка синята икономика се състои от всички икономичес-
ки дейности, пряко или косвено зависими от морето, които подпомагат националните 
икономики (както по отношение на брутната добавена стойност, така и по отношение 
на работните места), така както са структурирани и организирани днес. В този кон-
текст синята икономика не се основава на устойчиви практики и поради това генери-
ра опасения за околната среда. Европейската комисия повдигна концепцията за „Blue 
Growth“ като обновена и по-устойчива синя икономика, основана на продуктивни, но 
здрави морета и океани. Единият икономически растеж включва и генериране на 
заетост чрез ефективно използване на съществуващите и новите ресурси.  

Тя категорично подчертава необходимостта от запазване на биологичното разно-
образие и опазването на околната среда на морските екосистеми, гарантира посто-
янно предлагане на екологични услуги, предоставяни от морски и крайбрежни обек-
ти. В това отношение ЕС вече се стреми да постигне успешен растеж чрез редица 
текущи паралелни инициативи, свързани с различни области като образование, 
научни изследвания и генериране на знания, финансиране и увеличаване на капитала, 
морско наблюдение. Пример в тази насока са Директивата за интегрирано управ-
ление на крайбрежните зони и Директивата за морско пространствено планиране и 
Рамковата директива за морската стратегия, която има за цел прилагането на екосис-
темния подход към управлението на човешката дейност в морската и крайбрежната 
околна среда до 2020 година. 

Морските и крайбрежните пространства се считат за потенциални към подно-
вено устойчиво развитие. Това важи за парникови газове и смекчаване на изменение-
то на климата. Blue Growth трябва да се постигне чрез използването на нови звукови 
технологии, прилагани за развитието на екосекторите на синия растеж. Предложен е 
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списък от пет вериги за създаване на стойност, способни да генерират устойчив рас-
теж и работни места, така че да се стимулират свързаните сектори: 

 Синя (възобновяема) енергия; 
 Аквакултури; 
 Туризъм; 
 Морски минерални ресурси; и 
 Синя (устойчива) биотехнология. 
 

На регионално равнище средиземноморските държави-членки на ЕС стартираха 
инициативата BLUEMED (Anon., 2016) за научни изследвания и иновации за насър-
чаване на синята икономика в Средиземноморския басейн чрез сътрудничество. Това 
е референтната стратегия за средиземноморските страни да работят заедно за здраво-
словно, безопасно и продуктивно Средиземно море. Тя ще допринесе за създаването 
на „сини“ работни места, социално благополучие и устойчив растеж в морския сек-
тор чрез изпълнението на програмата за стратегически изследвания и иновации. С 
подписването на Венецианската декларация за Средиземноморското сътрудничество 
се заложи да се постигне напредък в стратегически морски, морско-изследователски 
и иновационен план за синьо развитие в Евро-средиземноморския регион. По-спе-
циално направленията са насочени към: 

  Насърчаване на сътрудничеството в областта на научните изследвания и ино-
вациите между всички средиземноморски страни; 

  Ангажиране на обществените и частни заинтересовани страни, включително 
малки и средни предприятия, в научноизследователски и иновационни дей-
ности за сътрудничество; 

  Подпомагане на разработването на политики въз основа на знанията; 
  Приоритизиране на прилагането на междусекторни действия с голямо общест-
вено въздействие; 

  Осигуряване на ефективно и ефикасно използване на ресурсите и инфраструк-
турата чрез сътрудничество между държавите-членки и съвместни действия; 

  Развиване на новаторски умения, свързани с моретата, особено на ниво техни-
чески, докторантски и първи етап от научните изследвания. (Anon., 2016) 

 

Направен е мониторинг на актуалното състояние на средиземноморските ини-
циативи за устойчиво развитие и се преразгледа нейната стратегия. Съгласно изиск-
ванията на Mediterranean Strategy for Sustainable Development (MSSD 2016-2025), 
Европейската комисия приема резултатите от United Nations Conference on Sustainable 
Development, известна като „Rio+20“ (състояла се в Рио де Жанейро 20-22 юни 2012 
г.) и процеса на Програмата на ООН за околната среда (United Nations Environment 
Programme, UNEP) към зелените и сините икономики. До 2025 г. по-голямата част от 
средиземноморските страни се ангажират със зелени или устойчиви програми за 
обществени поръчки. 

 

В крайна сметка, Средиземноморска стратегия за устойчиво развитие за 
периода 2016-2025 г. не се съсредоточава върху специфични социално-икономически 
сектори (напр. туризъм или селско стопанство), но все още се занимава с въпроси 
от различни секторни, институционални и правни граници и подчертава взаимо-
връзките между екологичните, икономическите и социални предизвикателства. 
Подчертава се необходимостта от преход към нов икономически модел, основан на 
концептуалните парадигми за „зелена и синя икономика“. 
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IV. Стратегията „син океан“ за новото пазарно стопанство 

През 2004 г. на бял свят се появава монографията на W. Chan Kim и Renée 
Mauborgne „How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition 
Irrelevant“ (Mauborgne, 2004). През 2015 г. излиза разширеното издание на книгата. 
Авторите поставят началото на коментарите за „стратегията на синия океан.“ Въз ос-
нова на изучаване от тях над 150 океански обекта, обхващащи повече от 100 години в 
30 отрасли се твърди, че трайният успех идва не от борбата с конкурентите, а от 
създаването на „сини океани“ – т.е. нови пазарни пространства. Отбелязва се още, че 
традиционните единици на стратегическия аналиц (компаниите и фирмите) имат 
ограничено приложение при обясняването как и защо се създават „сини океани“. 
Най-подходящата единица за анализ е съвкупността от мениджърски действия и ре-
шения, свързани с осъществяването на по-голямо бизнес предлагане. 

Според цитираните автори пазарната вселена е съставена от два океана: червен и 
син. „Червените океани“ символизират съществуващите в даден момент традиционни 
отрасли, които са известна част от пазара. „Сините океани“ обозначават всички оста-
нали отрасли, които към настоящият момент не съществуват в реалната практика. Те 
са със статут на неизвестни пазарни участници. „Червените” океански граници са оп-
ределени и съгласувани, а правилата на конкуренцията са известни. Тук компаниите 
се стараят да „поглъщат“ своите съперници, за да придобият по-голяма част от 
съществуващото търсене на пазара. 

Авторите на концепцията за „синя океанска стратегия” са университетски препо-
даватели от The Business School for the World (INSEAD) Франция и като такива защи-
тават позицията, че компаниите могат да успеят само ако създават „сини океани“ на 
неоспоримо пазарно пространство. Те пренебрегват  „червените океани“, където кон-
курентите се борят за господство. Аналогията е, че един океан, който е пълен с по-
рочна конкуренция, се зачервява с алено червено, т.е. до „кръв”. 

Те твърдят, че тези стратегически движения създават скок в стойността на ком-
панията, нейните купувачи и служителите, като същевременно отключват ново 
търсене и правят конкуренцията неприложима. Представят се аналитични рамки и 
инструменти за насърчаване способността на организацията да систематично създава 
и улавя тъй нар. „сини океани“.  

 

От казаното можем да конкретизираме следните изводи: 
Първо, В „сините океани“ конкуренцията не застрашава никого, тъй като прави-

лата на играта все още не са установени. Единственият начин да се победи конкурен-
цията е да не се опитвате да спечелите от тях; 

Второ, В „червените океани“ най-важното нещо е винаги способността за плу-
ване, изпреварване на конкурентите. Тези океани никога няма да загубят значението 
си и ще останат факт на по-дълаг бизнес живот; 

Трето, Въпреки че терминът „сини океани“ е съвсем нов, не можете да кажете 
това за всички океани. Те са неразделна част от бизнес света от настоящето към бе-
дещето; 

Четвърто, „Синята океанска стратегия“ е конкуренция за нов продукт (вкл. в 
океанска и крайбрежна икономика), в който няма конкуренция или много по-малко 
конкуренция. Тази стратегия се върти около търсенето на бизнес, в който работят 
много малко фирми. 
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В хода на изследването на 108 бизнес-начинания на организации, авторите се 
опитват да дадат количествена оценка на въздействието на „сините океани“ на печал-
бата и доходите. Изяснява се, че 86% от начинанията представляват линейно разши-
рение в рамките на „червените океани“. На тях се падат 62% от доходите и 39% от 
печалбите. По-скромно се композират начинанията, създаващи „сини океани“ са 14% 
и на тях се падат съответно 38% от доходите и 61% от печалбите. 

Проучването показва, че синята стратегия е „стратегическата стъпка“, а не от-
делно взетата компания или отрасъл са подходящата единица за създаването на 
„сините океани“ и перманентната високоефективна дейност. Стратегическа стъпка е 
сбор от действия и решения на ръководството на компаниите, свързани с разработка-
та на големи бизнес предложения, формиращи нов пазар. Това са стъпки по създава-
нето на продукти и услуги, откриващи и завоюващи нови пазарни пространства с на-
растващо пазарно търсене. Като пример се посочват американски компании, симво-
лизиращи три индустрии - на автомобили, компютри и филми. 

 
Принципите на изграждане на стратегията „син океан“ изразяват следните 

компоненти: 
  създаване на свободни от конкуренция пазарни пространства; 
  възможност да не се боим или страхуваме от конкуренцията; 
  създаване и овладяване на новото търсене на стокови продукти; 
  разрушаване на компромиса „ценност-разходи“; 
  построяване на система от дейности с едновременна диференциация и нама-

ляване на разходите. 
 

Коментира се два начина за създаване на „сини океани“. Първият е да се старти-
рат напълно нови индустрии, включително и оn-line търгове, а вторият е когато една 
компания разширява границите на съществуващата своя индустрия. 

Стига се до заключението, че иновационната ценност е крайъгълен камък на 
стратегията на „сините океани“. Формирането на понятието „иновационна цен-
ност“ е свързано с нов начин на мислене и прилагане на стратегията, която води до 
създаване на „сини океани“ и избягване на конкуренцията. Новаторството на ценнос-
тите пренебрегва една от най-разпространените догми на стратегията, основана на 
конкуренцията: компромисът „стойност - разходи“. Следователно създаването на 
ценностна система като стратегическа концепция има твърде широки рамки, тъй 
като не съществуват никакви ограничения, обуславящи процеса на тяхното съз-
даване. 

 
V. Концепцията на Световната банка за потенциала на развитие на синята 

икономика 
Международна банка за възстановяване и развитие, известна повече като Све-

товна банка в своите документи акцентира на дългосрочните ползи от устойчивото 
използване на морски ресурси за:  малки островни държави, развиващи се държави и 
крайбрежни слабо развити страни. Целта е да се идентифицират някои от ключовите 
предизвикателства и предложат по-широки следващи стъпки, които са необходими, 
за да се гарантира изпълнението на приетата концепция. 
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ерминът „синя икономика“ се използва по различни начини, но Световната 
банка включва в неговия обхват икономическите сектори и свързаните с тях полити-
ки, които заедно определят дали използването на океанските ресурси е устойчиво. 
Поради това важно предизвикателство на синята икономика е да разбере: 

-  управлението на многоаспектността на океанската устойчивост, като се за-
почне от устойчивото рибарство... и се стигне до здравето на екосистемите и 
замърсяването; 

-  осъзнаването, че устойчивото управление на океанските ресурси изисква 
сътрудничество между националните държави и в публично-частния сектор в 
мащаб, който досега не е постигнат; 

-  реализация на предизвикателството, пред което са изправени малките, разви-
ващи се островни държави и най-слабо развитите страни. 

 
Концепцията за „синя икономика“ има за цел да насърчи икономическия 

растеж, социалното приобщаване и опазването или подобряването на средствата за 
препитание. С това се гарантира екологична устойчивост на океаните и крайбреж-
ните зони. 

Компонентите на синята икономика са разнообразни, включително установени 
традиционни океански индустрии като рибарството, туризма и морския транспорт, но 
също така и нови, нововъзникващи дейности като възобновяема енергия, аквакулту-
ри, добив на морско дъно и морска биотехнологии и биологично наблюдение. Редица 
услуги, предоставяни от океанските екосистеми и за които не съществуват пазари, 
също допринасят значително за икономическите дейности като улавянето на въглеро-
да, опазването на крайбрежието, изхвърлянето на отпадъци и наличието на биологич-
ното разнообразие. 

 
Според експертите на Световната банка, за да се квалифицират като компоненти 

на синята икономика, дейностите трябва да: 
 осигуряват социални и икономически ползи за настоящите и бъдещите поко-
ления; 

 възстановяват, защитават и поддържат разнообразието, производителността, 
устойчивостта, основните функции и присъщата стойност на морските екосис-
теми; 

 да се основават на чисти технологии, възобновяеми енергийни източници и 
потоци от „кръгови ресурси”, които ще намалят отпадъците и ще насърчат ре-
циклирането на материалите. (Nations, 2017) 

 

По-важните компонентите на синята икономика, визирани от Световната банка 
могат да се представят в следната таблица. 
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Таблица 1. 
Компоненти на синята икономика 

Вид дейност 
 

Океански 
услуги 

Индустрия Ръководители на 
растежа 

1. Събиране на живи 
ресурси 

Морска храна В областта на 
рибарството 

Хранителна 
сигурност 

Морска 
биотехнология 

Аквакултури Търсенето на 
протеини 

2. Добиване на 
неживи ресурси, 
генериране на нови 
ресурси полезни 
изкопаеми 

Полезни 
изкопаеми 

Минно дело на 
морското дъно 

Научноизследова-
телска и развойна 
дейност за 
здравеопазването и 
промишлеността 

Енергия Нефт и газ Търсенето на 
минерали 
Търсенето на 
алтернативни 
източници на 
енергия 

Възобновяеми 
енергийни 
източници 

Свежа вода Обезсоляване на 
морска вода 

Търсенето на 
прясна вода 

3. Търговия и 
търговия в и  
около океаните 

 

Транспорт и 
търговия 

Доставка Растеж на морската 
търговия  
Международни 
регламенти 

Пристанищна 
инфраструктура 
и услуги 

Туризъм и 
отдих 

Туризъм Крайбрежната 
урбанизация 

4. Отговор на 
предизвикател-
ствата, свързани 
със здравето на 
океаните 

 

Океански 
мониторинг и 
наблюдение 
 

Технологии и 
научноизследов
ателска и 
развойна 
дейност 

Научноизследова-
телска и развойна 
дейност в 
океанските 
технологии 

Въвеждане на 
въглерод 
 

Син въглерод Растеж на 
дейностите по 
опазване и опазване 
на крайбрежието и 
океаните 

Крайбрежна 
защита 
 

Защита и 
възстановяване 
на 
местообитания 

 

Изхвърляне на 
отпадъци 
 

Асимилиране на 
хранителни 
вещества и 
отпадъци 

 

Източник: OCEANS 2030. FINANCING THE BLUE ECONOMY FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT. World Bank Group. April 2016, p.1-3 
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Групата на Световната банка (WBG) позиционира своите пълномощия за да 
осигури капитал (специализиран труд), услуги (привличане на финансиране) и техни-
ческа помощ (висококачествена технология), за да отключи потенциала на устойчиви 
водни екосистеми и да развие синята икономика. (Anon., April 2016) 

 

Очертани са ключовите послания за бъдещи действия. Различните пътища 
към синята икономика зависят от националните и местните приоритети. Въпреки 
това, съществуват общи стъпки, изискуеми от всички страни. Някои по-важни от тях 
включват следните конкретизации: 

  Страните трябва точно да оценят приноса от естествен океански капитал за 
благосъстоянието, за да се вземат правилните политически решения, включи-
телно и с компромиси между различните сектори на синята икономика; 

  Всяка страна трябва да прецени относителното значение от всеки сектор на 
своята синя икономика и да реши, въз основа на собствените си приоритети и 
обстоятелства, кои от тях ще се развиват приоритетно; 

  Предвиждане и адаптиране към въздействията на климата, като промяната е 
основен компонент на синия икономически подход; 

  Осигуряване „здравето на океаните”, за което ще се изискват нови инвести-
ции, целеви финансови инструменти, включително сини облигации, застра-
ховки и дълг за адаптация, суапове и други; 

  Ефективно изпълнение на Конвенцията на Организацията на обединените 
нации по морско право, която е необходим аспект на насърчаване на сините 
икономики по света. Тази конвенция определя правната рамка, в която всички 
дейности функционират, включително опазването и устойчивото използване 
на океаните и техните ресурси; 

  Разработване на крайбрежни и морски пространствени планове като важна 
стъпка за ръководене на вземането на решения за синята икономика и за реша-
ване конфликти в океаното пространство;  

  Частният сектор може и трябва да играе ключова роля в синята икономика. 
Бизнесът е двигател на търговията и откриването на нови работни места, 
които са много важни за намаляване на бедността; 

  Партньорствата трябва да се разглеждат като потенциален нов начин за подо-
бряване на синия капацитет. Такива партньорства вече съществуват в по-
утвърдени сектори, като например риболов, морски транспорт и туризъм, но 
те са по-малко очевидни в по-новите и нововъзникващите сини отрасли.  

 

В заключение можем да отбележим, че океанските икономически дейности се 
развиват на фона на растящото население в световен мащаб, прекономерното 
потребление и все по-нарастващата нужда от нови източници на храна, енергия и 
минерали. Така например, до 2030 г. се очаква две трети от рибата за консумация 
като храна да се отглежда, голяма част от които в моретата и океаните. (по прогнози 
на World Bank Group, 2013 г.), капацитетът за вятърна енергия да се превърне в 
водеща технология за производство на електроенергия до 2030 г. (IRENA - 
International Renewable Energy Agency, 2016), а търговията с морски стоки се очаква 
да се удвои до 2050 г. (ITF - International Transport Forum, 2015).  
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VI. Мисията на Центъра за синя икономика 

Центърът за синя икономика, базиран в Middlebury Institute of International 
Studies в Монтерей, Калифорния застъпва тезата, че „синята икономика“ обхваща 
икономическите дейности и поддържащите институции, взаимоотношенията и избо-
рите, които създават устойчиво богатство от световните океани и брегове. Центърът 
проучва начините, по които океанските и крайбрежните ресурси могат да подпо-
могнат икономическото развитие, което осигурява достойни условия на живот и под-
държа, възстановява и подобрява критичните крайбрежни и морски екосистеми. Те 
обезпечават необходимите ресурси, които осигуряват основите за благоденствие на 
хората. (Anon., 2018) 

Това е и най-стара програма за обучение на студенти по околна среда. Центърът 
за синя икономика проследява своите изследователски корени в Националната 
програма за икономика на океана, създадена още през 1999 г. от д-р Джудит Т. 
Килдоу, професор в Технологичния институт в Масачузетс. Целта е да се предостави 
на политиците надеждни и последователни данни върху стойността на океаните и 
бреговете на САЩ. 

Мисията на Центъра за синя икономика, която стартира през есента на 2011 г. 
е да обучи следващото поколение лидери за устойчиво управление на световните 
океани и брегове. Центърът допълва Програмата за международна екологична 
политика, като предлага курсова работа по океански и крайбрежен ресурсен менид-
жмънт. Той се фокусира върху биологията на опазването, икономиката на околната 
среда, природните ресурси, енергийната политика и устойчивото развитие. Наред с 
посоченото, той обезпечава Националната програма за икономика на океана с инфор-
мация, като събира, анализира и публикува икономически данни за промените и тен-
денциите по крайбрежието на САЩ и в крайбрежните води. (Conathan & Kroh,  
27 June 2012) 

Анализираното призвание се концентрира в следните по-важни изследователски 
направления: 

  Центърът за синя икономика осигурява данни с отворен достъп и анализ на 
свързаните с океана икономически дейности и тенденции в ресурсите, за да 
подпомогне политиката, управлението и инвестиционните решения за океан-
ските и крайбрежните икономики за широк спектър от участници; 
  предоставя гъвкав списък от най-актуални и точни икономически данни за 
тенденциите по крайбрежието на САЩ, големите езера и крайбрежните води, 
включени в Националната програма за икономика на океана. Той предлага на 
потребителите публичен източник на информация за производството на океан-
ски природни ресурси и ценности, пристанища, товари и корабоплаване, 
федерални разходи за океана. Напоследък се обработват данни за нововъзник-
ващата арктическа икономика, морските култури и офшорните възобновяеми 
енергии; 
  използва инструментите и данните от икономиката от местно до международ-
но равнище, за да помогне на крайбрежните общности ефективно и справедли-
во да се адаптират към въздействията от изменението на климата; 
  в партньорство със САЩ, Китай, Корея, Франция, Канада и други нации из-
гражда съюз на крайбрежните държави (и насърчава повече участие от 
Африка, Латинска Америка и малките островни държави на Тихия океан), 
определя параметрите и методологиите за измерване на океанските и край-
брежните икономики. Целта е да се изгради международен консенсус и да се 
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създаде унифициран и стандартизиран набор от измервания за океанските и 
крайбрежните икономики по света; 
  анализира „горещите точки“ в Арктика като предоставя точни данни за състоя-
нието на секторите, които понастоящем работят там, както и тези, които се 
появяват с течение на времето, за да се определи как тези дейности засягат 
местното население и местните икономики. Успоредно с това проследява ма-
щаба, обхвата и географията на тези дейности, за да покаже степента на риск и 
заплаха, която те могат да представляват за вече променящата се и крехка 
арктическа среда; 
  партнира с няколко организации, за да постигне целите си, включително с 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) за управление на 
крайбрежието, опазването на природата, фонда за защита на околната среда, 
Шанхайския океански университет, Корейския морски институт, Китайската 
информационна служба за морските данни, рибарството и океаните и много 
други; 
  систематизира данните за „непазарни стойности“. Стоките и услугите, които 
не се обменят при нормални пазарни сделки, но които имат икономическа 
стойност и се считат за „непазарни“. Те включват екосистемни услуги като 
стойността на влажна зона или защита от буря на физическите лица, използва-
щи сърф почивка; 
  поддържа The Journal of Ocean and Coastal Economics, което стартира през 
април 2015 г., с ангажимента на Центъра за отворен достъп, договаряне с 
преводачите от световна класа на Middlebury Institute, Journal of Ocean and 
Coastal Economics и предоставя резюмета на всички статии на китайски, 
френски, корейски, японски, португалски и испански езици. 

 

Извън посочената мисия ще отбележим, че Center for American Progres, респек-
тивно The Foundations of a Blue Economy подкрепя, поддържа и насърчава четири 
основни компонента на синята икономика, а именно: (Kroh, June 27, 2012) 

  устойчив търговски и развлекателен риболов; 
  туризъм, отдих и използване на океанско и крайбрежно пространство, които не 
водят до пряка употреба или консумация на ресурси; 
  възстановяване, защита и адаптация на крайбрежието;  
  офшорно развитие на възобновяемата енергия. 
 

Вместо заключение 
Въз основа на направения аналитичен преглед, концептуален анализ и обработка 

на информация, ние достигаме до следните по-важни изводи, а именно: 

Първо, Световният океан като част от хидросферата на Земята обхваща 
около 70,8% от земната повърхност (61% от Северното полукълбо и 81% от 
Южното полукълбо), със средна дълбочина от 3795 метра. Откритата земя заема 
останалите 29% от планетарната повърхност и има средна надморска височина от 
около 840 метра. Следователно можем да отбележим, че цялата издигната земя би 
могла да бъде скрита под океаните, т.е. да се получи ефекта на дълбочината на 
океаните. Това още веднъж подчертава изключителната важност за изобилието 
на вода на земната повърхност. В този смисъл можем да заключим, че световния 
океан е неразделна и приоритетна част от нашето съвременно общество.  

Второ, Имайки предвид, засилващият се недостиг на земни блага, екологичес-
кото състояние на световния океан и факта, че обект на изследване е само едва 
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около 5% от него, човечеството има нужда както от хармоничното му използване, 
така и от устойчиво опазване. Предизвикателствата пред оформянето на тъй нар. 
„сини икономики“ показват, че в близко бъдеще те ще стават добри алтернативи 
на традиционната земна икономика. Още повече, че биологичните ресурси на све-
товния океан превишават тези на земната маса.  

Трето, Опитахме да „открехнем завесата“ на част от научните изследвания, 
свързани с иновации в устойчива океанска и крайбрежна икономика. В този смисъл 
концепцията за синя икономика се вплита чудесно в използването на океанското 
биологичното разнообразие. Промените в климата и въглеродните емисии, замърся-
ването, морските отпадъци и развитието на някои нововъзникващи сектори само 
подсилват защитаваните тези, че изграждането на тъй нар. „синя икономика“ 
трябва да съответства на дългосрочния капацитет на океанските и морски екосис-
теми, в същия смисъл в какъвто икономиката на сушата може и трябва да бъде 
истински „екозелена”. 
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Abstract. Summing up the experience of building Virtual Education Space, this paper 
presents a reference architecture known as Virtual Physical Space (ViPS). ViPS is being 
developed as a Cyber-Physical-Social-Space. Our goal is for the reference architecture to 
be adaptable for a variety of Internet of Things ecosystems in different domains such as 
smart cities, smart environment and agriculture, and intelligent medicine. This paper 
presents the first version of ViPS's general reference architecture and its core components. 
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1. INTRODUCTION 

Within the DeLC project over the years, an environment with the same name has been 
built to support various forms of e-learning [1]. The environment is successfully used to 
support the educational process at the Faculty of Mathematics and Informatics of the 
University of Plovdiv and at the Faculty of Computer Science and Engineering of Burgas 
Free University. During a reengineering process, taking into account the various 
deficiencies of the environment – mainly the lack of opportunities for integrating the 
surrounding physical world, it was transformed into a Virtual Education Space (VES) [2]. 
At first glance, the rationale to integrate the physical world with the virtual environment for 
e-learning is not obvious; it is enough to point out that for disabled learners the physical 
world is of utmost importance in order to conduct a successful learning process.     

Summing up the experience of building VES and taking into account the 
implementation level reached, as well as the inclusion of standards and formalisms, we 
believe that a new approach is needed to continue the work. The further development of the 
space will be divided in two separate projects. The first project will focus on creating a 
Reference Architecture for the Internet of Things Ecosystems, called ViPS (Virtual 
Physical Space), which can be adapted to various domains. The second project will 
continue the implementation of VES but already as an adaptation of the ViPS architecture 
for a particular field of application – e-learning.   

This paper presents the first version of ViPS's general reference architecture and its 
core components. The rest of the paper is organized as follows: a short review of Cyber-
Physical and Cyber-Physical-Social Spaces is considered in Section 2; this is followed by a 
brief overview of ViPS aspects in Section 3; Section 4 describes the ViPS architecture and 
its core components; finally, Section 5 concludes the paper. 
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2. CYBER-PHYSICAL VS. CYBER-PHYSICAL-SOCIAL SYSTEMS 

In general, there are various concepts closely related to and competing with the notion 
of Cyber-Physical System (CPS), such as embedded systems, the Internet of Things (IoT), 
Industrial Internet, Internet of Machine-to-Machine, Industry 4.0, Intelligent Planet, Cyber-
Physical-Human Systems (CPHS), Intelligent Systems, and Adaptive Systems [3]. Despite 
the fact that each of these areas has its supporters and communities, in [4] it is convincingly 
argued that the concept of CPS is fundamental because it embodies the basic engineering 
problem of integration of the digital and physical world. The concept of IoT is closely 
linked with that of CPS in recent studies, with disparate views on the similarities and 
distinctions between the two concepts. Some studies [5] assert that while CPS focus on 
bridging the physical and cyber worlds, IoT is concerned with the unique identification of 
heterogeneous devices and smart objects and their connectivity to the Internet. Some 
authors [6] state that while there are similarities between CPS and IoT, i.e., device 
cooperation to reach defined goals, IoT has a horizontal view comprised of hardware 
components interacting with each other, whereas CPS takes a vertical approach 
encompassing networked hardware, computational processes and control mechanisms. 
Other studies [7], while acknowledging the difference in system architectures of CPS and 
IoT, refer to them interchangeably. An increased level of abstraction in IoT is attributed to a 
large number of undefined factors, which are known only in terms of contribution to the 
system operation [8]. In particular, the concept of IoT is closely related to CPS. On the one 
hand CPS focuses on linking physical and cyber worlds; on the other hand IoT deals with 
the unique identification of heterogeneous devices and intelligent objects and their Internet 
connectivity. At the same time, while there are similarities between CPS and IoT – that is, 
device interoperability, IoT has a horizontal view consisting of interfacing hardware 
components while CPS adopts a vertical approach involving network hardware, computing 
processes, and control mechanisms.  

 

One major component of the systems, however, is often overlooked or only partially 
addressed: the user [9]. However, there are significant implications for the user becoming 
part of the CPS. A new research domain involving human interactions is known as Cyber-
Physical-Social Systems (CPSS) [10]. The CPSS integrates various data originating from 
physical, cybernetic and social spaces through synthesis techniques to provide human-
readable abstractions and conclusions. CPSS applications in urban environments are geared 
toward reacting to the physical world and gaining knowledge of its state. The growing 
computer paradigm of CPSS is based on the technological development of CPS and Cyber-
Social Systems (CSS) [11, 12]. This technological paradigm considers human and social 
dynamics as an integral part of CPS [13]. CPSS are characterized by a deep interaction 
between sensors, actuators and intelligent objects that are in the physical world, i.e. 
technology-rich social interactions and advanced reflections applied to collective 
intelligence [14]. 

 
Intelligent cities are typical of CPSS, which are possible through the introduction of 

cheap sensors, government initiatives on open public data, and citizens sharing and 
exchanging messages on urban networks on social networks. The vast amounts of data 
gained by the capture of physical phenomena through distributed sensing networks and 
those contributed by city residents through their sensory smartphones and online social 
networks can provide real-time large-scale data for intelligent urban services [15].  
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Retrieving knowledge from data, usually through large data analysis techniques, can help 
build a picture of urban dynamics that can enable intelligent applications and services and 
lead the decision-making process for both urban authorities and for the inhabitants of the 
city [16]. CPSS applications appear in the everyday life of intelligent urban systems in 
areas such as commands and controls, intelligent environments, intelligent transport, 
intelligent social manufacturing systems, and so on. Such applications rely on effective 
monitoring of urban physical infrastructure and the environment and combine collected 
data through intelligent cyber processes to provide better services to citizens; for example 
by adjusting the traffic signal time based on vehicle arrival information and cyclists [17], 
development of sustainable waste management systems [18] and recommendations for 
events or locations based on citizens' preferences, proximity, pathways and environmental 
conditions (eg pollution levels) [19]. The major urban information system offers the 
potential for creating more sustainable and environmentally friendly future cities [20].  

 
3. ASPECTS OF VIPS IN A NUTSHELL 
 

To motivate the proposed ViPS architecture, it is necessary to mention the following 
three general aspects. The first one addresses the Personal Assistants (PAs). ViPS, 
developed as a CPSS ecosystem, puts the Personal Assistants (PAs) in the spotlight. 
Because the PAs operate as rational BDI agents [21] all their mental states are represented 
by events. Therefore, events are fundamental to the operation of the ViPS. 

 
The second point is that ViPS as a reference architecture for IoT ecosystems has to 

provide opportunities for virtualization of real „things” taking into account time, space and 
events. In this way, it is essential to propose appropriate formalisms for presentation and 
work with the temporal, spatial and event aspects of things of interest.  

The next point is that ViPS is supported by active components known as Operative 
Assistants (OAs) implemented also as rational BDI agents. The OEs are architectural 
components suitable for providing the necessary context-awareness, reactivity and 
proactivity of the space. However, they are unsuitable to deliver the business functionality 
provided in the space. For this reason, OAs interact closely with services or micro-
services.  

The last aspect concerns the integration between the virtual world and the physical 
world. We prefer to do this through a transparent intelligent layer of intelligent agents 
known as guards. The guards carry the data transfer from the physical world to the virtual 
space as well as information in the opposite direction from the virtual to the physical world. 

 
4. VIPS ARCHITECTURE 
 

The proposed ViPS architecture is presented in Fig.1. In this section the basic 
components of the ViPS are presented briefly. 

 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

481 

The PS is a structure consisting of the elements <(event, type) [date, time, location] ; (type, )> where: 
 event – is an event identifier; 
 type – an event type, usually a domain-event (in accordance with the Event Model); 
 [date, time, location] – an index consisting of the basic events date, time, location (in 

accordance with the Event Model; 
  – epsilon event interval, i.e. an interval of interest preceding the occurrence of the 

event event. In this interval, the PA normally performs preventive work. Essentially,  
guides the search in the PS by helping to identify the event (events) entering in the PA's 
vision (control). 

Furthermore: 
 If time is a "significant" index then the PA interacts with the TNet; 
 If location is a "significant" index then the PA interacts with the AmbiNet; 
 If both are "significant," then the PA interacts with both networks. 

 
Fig. 1. ViPS Architecture  

 
Personal Assistants. As mentioned, the PAs are closely related to the events; in this 

way the event model is a first-class citizen in the space. Why does the event model have a 
fundamental meaning for ViPS? The life cycle of a PA can be presented as a sequence of 
actions to „complete“ various events related to the management of the user's „Personal 
Schedule“ (PS). The PS is an event-based structure, i.e. its entry points are domain-events 
which in turn are indexed by base or system events (Fig. 2.). Events can be used for 
specification of policies presenting operative scenarios of the space.  

As a rational agent with a BDI-like architecture, the PA consists of two basic 
components – Deliberation and Means-Ends Reasoning. In the deliberation phase, in order 
to determine the PA’s actual goal, the PS is mapped to mental states of the PA in the 
following way: 

 Domain-events represent the Desires of the PA; 
 The PS’s indices ([date, time, location]) are Beliefs of the PA; 
  is used as a kind of metric to determine the PA's Intention.  

 

Fig. 2. PS Structure 
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One of the basic principles on which the PA is built is that of „anticipating action“. 
The PA has an early warning system, i.e. it has to be able to perform certain warnings 
before the event occurs. In the timeframe before the event occurs, the PA cannot rely on the 
Event Engine (EE); the EE is triggered when an event occurs. To ensure the 
implementation of the forerunner action strategy, we propose the interaction between the 
PA and the AmbiNet, respectively TNet.   

 

Theoretically,  the life cycle of the PA can be defined as management of the interval 
I(  + TE – ) where: 

 TE is the time of the event E; 
  is an interval preceding TE ; 
 Δ is the duration of the event TE. 
 and Δ may vary within a range depending on the current domain. Also  = Δ = 0 is 

conceivable; e.g., Δ = 0 in instant events or   = 0 if the interval preceding the event does 
not concern the PA, i.e. it does not affect the prevention or anticipatory actions. For 
example, in e-learning there may be an agreement according to which different events will 
be different – e.g. exam ε = 2 weeks, lecture ε = 2 days, exercise ε = 3 days. 

 

Our idea is for the interval	  is to be managed by CCA and AjTempura. As regards 
AjTempura: 

 To  an ITL interval is mapped and in this way AjTempura can be involved in the 
operating of ViPS; 

 The necessary space activities during this interval are managed by AjTempura, i. e. 
AjTempura becomes proactive (it is implemented as a multi-agent system).   

 
Analytical Subspace. As mentioned previously, for virtualization of things, time and 

space aspects, as well as events, they have to be accepted. That is why one of the most 
interesting, yet the most sophisticated components of ViPS, is the analytical subspace 
aiming to provide opportunities for time, space and events to work in a formal way. In this 
subspace, three interacting formal systems are located: ENet, AmbiNet and TNet.  

ENet provides a formal presentation of the individual events eligible for the domain of 
interest. Furthermore, links between events can be also specified in this network, according 
to suitable classifications.  ENet is constructed in accordance with the Event Model 
presented in more detail in [22]. We believe that the event model could be the major 
mechanism for synchronizing the performance of the space components. Events can happen 
in any place and at any time in the ViPS. When events occur the Event Engine uses ENet to 
correctly identify, interpret and manage the particular event. The Event Engine itself has 
been implemented as a special OA. A next tool supporting the ENet is the Event Editor that 
can be used to create a hierarchy (network) of events relevant to the particular main one.  

AmbiNet is used to formally present the spatial aspects (incl. location) of the „things” 
virtualized in the space.  For this purpose, we use an approach based on the concept of 
„ambient“ and ambient-oriented modeling, respectively. The specific formalism used in 
ViPS is Calculus of Context-aware Ambients (CCA) [23]. CCA provides appropriate 
mathematical notation and tools for modeling mobile and context-aware systems as 
ambients. In [24], a context-aware model of DeLC is presented in detail, and ideas and 
results of modeling of various aspects and components of VES are discussed in [25]. In 
fact, AmbiNet is a modeling environment, the kernel of which is the CCA interpreter 
implemented as a special operational assistant. In addition, a specialized editor (AmbiNet 
Editor) is developed to help create, update, and remove patterns in AmbiNet. Furthermore, 
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intelligent search tools and a generator (Route Generator and Optimizer) of optimal 
thematic routes taking into account the wishes and preferences of users are also included in 
the network. For attractive presentation of the results gained by interpretation of the 
models, a tool (AmbiNet Visualizer) using virtual reality technologies is developed.    

TNet is designed to represent the temporal aspects of the virtualized „things“ in a 
formal manner. The network is implemented according to the ITL specification [26] 
defining a temporal logic. The core of the TNet is the interpreter AjTempura implemented 
as a multi-agent specialized OA [27]. The basic principle of the interpreter is the processing 
of text strings representing ITL statements or formulas. Thus, albeit working correctly 
based on the mathematical model of ITL, it is difficult to apply directly to real systems. For 
this reason, an accompanying module (similar to AnaTempura [28]) has to be developed; it 
will operate as an interpreter’s environment collecting and delivering information to be 
interpreted.  

ENet, AmbiNet and TNet interaction. Managing the collaboration between these 
systems is a real challenge. For this purpose, an InterAction Protocol (IAP) is developed to 
take into account the nature, purpose and agent-oriented architecture of the three systems. 
In general, IAP has to conduct the following principle interaction scheme: 

 The PA identifies the beginning of the interval  ; 
 The PA interacts with AmbiNet, for example, an appropriate route to be generated; 
 The PA interacts with AjTempura, for example, the generated route to be 

implemented where an interaction between AmbiNet and AjTempura is possible; 
 In time TE ENet will be also activated (proactively) . 
 
Digital Libraries Subspace. The objective of building a Digital Libraries Subspace 

(DLS) is for it to be a repository of background knowledge for various domains which 
ViPS is adapted for. The background knowledge of individual applications is structured and 
stored in separate, independent segments known as libraries. In this way, we believe the 
adapting of the reference architecture will be greatly facilitated. Over time, base versions of 
the libraries can be integrated as an integral part of the ViPS. Once adapted, the DLS has to 
provide opportunities to extend background knowledge for the particular domain. As 
concerns e-learning, the library may include e-learning content, test questions, publications, 
diploma works, and course projects. The libraries are served by specialized operational 
assistants, realized as BDI rational agents.  

 

What is significant for this subspace is that it includes heterogeneous data repositories 
of different formats. Therefore, it is appropriate to build the subspace on two levels: 

 Standard library – this is a standardized repository and supporting assistants 
independent of the domains to be adapted; 

 Domain libraries – they provide knowledge for the domain to be adapted. 
 

For example, using this approach, the current SCORM 2004 Engine can be 
transformed into a specialized OA that will operate in the standard library. For various 
applications, domain libraries delivering SCORM 2004 compliant content can be 
developed. Both libraries work together to interpret the learning content. Similarly, the 
electronic test module implemented as an operational assistant can be located in the 
standard library while tests and test questions are located in the domain libraries.  

The standard library can also include a single common meta-level catalogue that 
provides intelligent search capabilities and supports the use of domain libraries. It would be 
expedient to develop the catalogue as an ontology or hierarchy (or network) of ontologies.  
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Our experience shows that the DSpace standard [29] provides powerful tools for 
building digital libraries. The standard is compliant with the Dublin Core specification [30] 
and at the same time it can be expanded depending on the domain of interest.    

OntoNet. OntoNet is a hierarchical network of ontologies to support the work of the 
two subspaces. Our goal in building this network is to increase the intelligence of space 
using semantic modeling technologies. The network is constructed and managed as a 
matrix structure, i. e. horizontal and vertical levels are distinguished.  Horizontally,  it is 
structured in two levels – standard and applied. The standard level includes ontologies 
needed for the ViPS to operate regardless of the particular application. The applied level 
includes ontologies presenting knowledge about a specific domain, e.g., e-learning, cultural 
and historical heritage, smart city. Vertically, the OntoNet consists of  an object level and a 
meta-level. At the object level, presentations of the application-specific content information 
are saved while the meta-level provides additional data known as meta-data supporting 
effective work with the object level. 

Access to OntoNet resources is through specialized OAs. 

Guards. The system of guards is responsible for the interaction between the virtual 
and the physical worlds. The guards carry the data transfer from the physical world, 
represented as a multitude of the so-called IoT Nodes, to the two virtual subspaces, as well 
as the data transfer in the opposite direction from the virtual world to the physical one. The 
IoT Nodes are configurations that typically include various types of sensors, controllers, 
and actuators located in dynamically constructed architectural layers. Typically, the 
controllers are single-chip or single-board computers (e.g., Raspberry Pi). The 
communication between a guard and IoT Nodes is usually performed through the Internet 
and free personal network technology (e.g., LoRa technologies).  

A guard is able to collect data from a group of IoT nodes and to transmit it to the 
higher levels of space; the actual information from the physical world is delivered and 
stored in both subspaces. Conversely, guards can transmit commands to IoT Nodes to 
influence the physical world through their own actuators. Depending on the purpose, the 
guards may be of various types, e.g. biometrics, cybersecurity, and hazards such as floods, 
fires, or earthquakes. Another classification essential for the ViPS is based on the place 
where the guards are operating, i.e. in the physical or in the virtual world. 

The architecture of the guard system is developed in accordance with the standardized 
framework proposed by Cisco, and it includes the two architectural stacks – the Core IoT 
Functional Stack and the IoT Data Management and Compute Stack [31]. The active 
components (guards) are implemented as intelligent rational agents that can be located at 
different levels mainly in the fog layer.  

Within the proposed architecture, various types of guards can be developed. In 
addition to the already presented ones, in the ViPS there can be implemented guards 
providing effective and secure space operation such as responsiveness to humidity, 
temperature, oddness, or earthquake. The next types of guards under development are 
biometrics and cyber security guards. We are also considering other types of guards.  

Support of the C3A model. For efficient use of ViPS resources, a context-aware-
oriented agent architecture model known as C3A has been proposed [32]. This model can 
be implemented in the components of the ViPS as well. 
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5. CONCLUSION 
For years, VES has been used to support the educational process at the Faculty of 

Mathematics and Informatics of the University of Plovdiv. The space is supported by 
various types of components. The active components are personal and operative assistants 
implemented as rational BDI agents. Since agents are not suited to provide functionality, 
they are combined with services including micro-services.  

Currently, a new more abstract reference architecture known as ViPS is being 
designed that could be adapted for various IoT applications.  The ViPS is implemented by 
the help of the development environments JADE [33] and Jadex [34].  
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Abstract: Cluster systems bring with them many advantages of scalable parallel 
calculations. Many of these benefits are a result of the cost / performance ratio of large 
supercomputers. Other important aspects are related to the structure and method of 
implementation of the cluster structure. Every cluster system realized high performance 
and fault - tolerance. This issue is being discussed, associated with energy efficiency of 
cluster system. 
 

Key words: high performance cluster, Raspberry, energy efficiency 
 
 

Въведение 
Клъстерните системи имат много предимства на скалируемите паралелни изчис-

ления [1]. Много от тези предимства са следствие на съотношението цена/ 
производителност спрямо големите суперкомпютри. Други важни аспекти са свърза-
ни със структурата и метода на имплементация на клъстерната структура (Фиг. 1) 

 

Фиг. 1. Блокова схема на клъстер 
 

Възлите могат да работят, както заедно като единна машина, така и като индиви-
дуални компютри. Клъстерният посредник (middleware) е отговорен за създаване на 
илюзията, че многото свързани компютри работят като унифицирана интегрирана 
система. 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

488 

Средите за програмиране предлагат преносими, ефективни и лесни за използване 
инструменти за проектиране на приложение. Те включват библиотеки за паралелно 
предаване на данни (message passing libraries), софтуери за откриване на грешки, 
както и специални профили за MPI. Клъстерите могат да се използват за изпълнение 
на паралелни и последователни приложения 

 
I. Клъстери от едноплаткови компютри (Single Board Computers -SBCs) 
 

Едноплатковият компютър е напълно функционална компютърна система, 
изградена върху една единствена печатна платка. Те имат микропроцесор, памет, 
входно/изходни системи и други характеристики, нужни за основната работа на един 
компютър. За разлика от персоналните компютри при едноплатковите често няма 
слотове за разширяване, основните му компоненти са запоени за платката, така че 
последващ ъпгрейд на процесор или оперативна памет е невъзможна . 

Съществуват много вариации на едноплатковите компютри по размер, форма, 
форм - фактор и характеристики. Поради напредването на технологиите цените на 
тези устройства обикновено са ниски, затова те са все по - търсени. 

В таблица 1 са показани основните разлики между едноплатковите компютри и 
персоналните компютри. 

 

Характеристика Едноплаткови компютри Персонални компютри 

Процесор (CPU) 
Вграден в основната платка 

(System-On-Chip) 
Отделен чип поставен на 

сокет в компютъра 

Оперативна памет 
(RAM) 

Вградена в основната 
платка, често едноплаткова 

Отделен чип поставен на 
сокет в компютъра, като 
може да бъдат поставени 

няколко платки 

Форм фактор 
Малка платка съдържаща 

всичко необходимо 
Голяма конфигурация от 

различни елементи 
Консумация на 

мощност 
Малка Голяма 

Възможност за 
ъпгрейд 

Не Да 

Цена Ниска Висока 

 
Таблица. 1 - Разлика между SBS и PC. 

 
II. Лабораторен клъстер на базата на едноплаткови компютри  

2.1. Компоненти на клъстера: 
 Четири броя едноплаткови компютри  Raspberry Pi (фиг. 2); 
 Операционна система – интегрирана; 
 Високоскоростни мрежови компоненти (комутатори, маршрутизатори); 
 Мрежови интерфейсни карти (NICs) – в повечето случаи на главния възел му 

трябват поне две мрежови карти; 
 Хардуер или софтуер посредник на клъстера (Cluster Middleware): 
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 Хардуер(Digital Memory Channel – DMC, Symmetric Multiprocessing -
SMP); 

 Програмни приложения (System Management Tools, Cluster Manager); 
 Ресурсно менажиране и софтуер за графици (Load Sharing Facility -LSF, 
Computing in Distributed Networked Environments -CODINE). 

 Среда и инструменти за паралелно програмиране (компилатори, Parallel 
Virtual Machine, Message Passing Interface – MPI); 

 Приложения за справяне с конкретни проблеми и задачи: 
 Последователни; 
 Паралелни или дистрибутивни. 

Фиг. 2. Модул от 4 едноплаткови компютри  Raspberry Pi 3 
 

 
2.2. Хардуерната платформа 

▰ 4 x Raspberry Pi 3;  
▰ 4 x SD карти Class 10;  
▰ 10/100 Mbit Tenda S108 Switch; 
▰ 6 ports x 2,4A  Tecknet U601 14,4A Power Supply; 
▰ 4 x UTP кабели CAT 5E; 
▰ 4 x USB  захранващи кабели. 
Схемата на свързване на компонентите на  клъстера е показана на фиг.3. 
 
2.3. Софтуерна платформа 
Raspbian е Linux операционна система базирана на Debian, специално оптимизи-

рана за хардуера на Raspberry Pi [3] , който е с ARM архитектура. Операционната 
система предоставя повече от 35000 налични пакета в хранилището си, прекомпили-
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ран софтуер, наличен веднага след инсталацията на Raspbian. След 2015 г. е официал-
но призната от Raspberry Pi Foundation като основна операционна система на Raspberry.  

 

Фиг. 3. Схема за свързване на лабораторен клъстер на база Raspberry Pi 3 
 

III. Изследване енергийната ефективност на лабораторния клъстер и 
получени експериментални резултати 

 

С описания по-горе лабораторен компютърен клъстер на база едноплаткови 
компютри  Raspberry Pi 3 са направени изследвания и са получени експериментални 
резултати, свързани с неговата производителност [4] и отказоустойчивост [5]. 

В настоящата разработка са описани  експерименталните резултати от изследва-
не енергийната ефективност на такъв тип хардуерно решение на компютърен 
клъстер. 

 
Разглеждат се два типа реализации на клъстерa: 
 на база персонални компютри 
 на база едноплаткови компютри 
Стартирана е контролна задача  „Изчисляване на π“ 
 
В първия случай (фиг. 4) са измерени мощностите на клъстер, който е изграден 

от персонални компютри. Съотношението между брой машини и изразходвана 
мощност е представено на фиг. 5.   
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Фиг. 4. Компютърен клъстер на база персонални компютри 
 
 

 
 

Фиг. 5. Консумирана  мощност 
 
 

 
Във втория случай същата задача се изпълнява от лабораторния клъстер, 

изграден на база едноплаткови компютри (фиг. 6). Изразходената мощност спрямо 
броя  работещи в даден момент  машини е показан във фиг. 7. 
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Фиг. 6. Компютърен клъстер на база едноплаткови компютри 
 
 

 
 

Фиг. 7.  Консумирана мощност 
 
 
Измерванията са направени в лабораторни условия с уред ENERGY METER 230 

VAC - 16 A, Марка PEREL, модел E305EM5-G. Точността на уреда е ± 1% или ± 0.2 W. 
Въз основа на получените данни  са направени изчисления, от които се вижда, че 

за едно денонощие лабораторният клъстер на база едноплаткови компютри е изразхо-
дил с 1.33 kW по-малко спрямо клъстера, на база   персонални компютри  (фиг. 8). 
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Фиг. 8. Сравнение на консумираната мощност 
 

Получените резултати от направеното сравнение дават възможност да се продъл-
жи изследването в посока „екология и енергийна ефективност“. За целта са направе-
ни изчисления относно спестените вредни емисии за сметка на спестената електро-
енергия, ако тя  е произведена  в ТЕЦ на база лигнитни въглища (Табл.2). 

 

Период ден месец година 

P спест. 1.33 kWh 40.45 kWh 485.45 kWh 

CO2 908.39 g 27589.74 g 331562.35 g 

SO2 4.66 g 141.59 g 1699.08 g 

NO2 0.93 g 28.32 g 339.82 g 

Табл. 2. Спестени вредни емисии 
Заключение 
Компютърните клъстери, проектирани с цел по-висока производителност и 

отказоустойчивост могат да се разглеждат и като енергийно ефективни системи, ако 
при хардуерната им реализация се използванет  едноплаткови компютри. Получените 
експериментални резултати  дават основание да се направи извод, че  такъв тип 
компютърни системи биха могли успешно да се използват в практически решения, 
свързани с екологични изисквания и ограничения. 
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ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО  
КАТО ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА ЕКОСИСТЕМА 

 

Станимир Стоянов, Даниела Орозова, Иван Попчев 
 
 
Резюме. В настоящата статия е представено актуалното състояние на Виртуал-
ното Образователно Пространство. Пространството се изгражда като Интер-
нет на Нещата екосистема. В повече детайли се разглеждат отделните компонен-
ти на пространството. Подробно се разглежда ролята на събитийния модел за 
опериране на пространството като Интернет на Нещата приложение, както и но-
вата версия на този модел. Формулирани са определени предизвикателства на про-
екта. 
 
Ключови думи: Кибер-виртуални пространства, Интернет на Нещата, Виртуално 
образователно пространство, Интелигентни асистенти, Събитиен модел. 

 
 

1. УВОД  

Виртуалното Образователно Пространство (ВОП) се разработва в Лабораторията 
„Център за електронно обучение DeLC (Distributed eLearning Center)“ на Плов-див-
ския университет. Пространството е наследник на средата за електронно обучение 
DeLC [1,2], предоставяща електронно учебно съдържание и електронни образо-ва-
тел-ни услуги за планиране, организация и провеждане на учебен процес в универ-
сит-ет. DeLC поддържа международно приетите стандарти SCORM 2004 и QTI 2.1. 
Средата се използва за подпомагане на учебния процес във Факултета по математика 
и информатика на Пловдивския университет. Въпреки, че DeLC е успешен проект, 
предоставящ ефективно използване на информационни и комуникационни техноло-
гии в образованието, съществен негов недостатък е липсата на естествена интеграция 
на неговата виртуална среда с физическия свят, в който се провежда реалния учебен 
процес. Усъвършенстването на средата и трансформацията й като кибер-виртуално 
пространство ще увеличи възможностите за адаптация и персонализация на предла-
ганите услуги за различни приложения и за различни групи потребители, особено за 
хора в неравностойно положение. Новата инфраструктура, наречена Виртуално 
Образователно Пространство (ВОП) се изгражда като Интернет на Нещата (ИнН) 
екосистема [3, 4]. От една страна, ВОП продължава да се развива и усъвършенства 
като интелигентна среда за електронно обучение, а от друга – като експериментална 
среда за решения и прототипни реализация, свързани с управлението на комплексни 
интелигентни системи, предимно в областта на ИнН и роботиката.  

 
Настоящата публикация представя актуалното състояние на пространството. 

Основно се разглеждат промените във ВОП в сравнение с предишния преглед на 
пространството, представен в [5]. Дискутират се също основни предизвикателства, 
съпътстващи създаването на такъв тип инфраструктури. 
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2. КИБЕР-ВИРТУАЛНИ ПРОСТРАНСТВА  
Всеобхватното използване на Интернет и нейната постепенна трансформация в 

IoT, както и глобализирането на киберпространството, са предпоставка за бързото 
развитие на кибер-физическите пространства (Cyber-Physical-Spaces или съкратено 
CPS). В съответствие с [6] кибер-физическите пространства са инженерни системи, 
изградени и зависещи от синергията на изчислителни и физически компоненти. В то-
зи смисъл „физически“ означава елементи на системата, заемащи физическо прост-
ранство, докато „кибер“ се отнася до нематериалните „мислещи“ (изчислителни) и 
„комуникационни“ компоненти на системата [7]. Кибер-физическите пространства 
дават възможност на физическия свят да се слее с виртуалния свят чрез интегриране 
на изчислителните и физическите процеси, като способстват за тясна интеграция на 
изчисления, комуникация и контрол в тяхното опериране и взаимодействие с окол-
ната среда, в която са разположени [8]. CPS са област на нарастващ научен и практи-
чески интерес. Изследванията в тази област подчертават необходимостта от нови мо-
дели, абстракции, методи и техники, които да интегрират отделните компоненти на 
системата по един различен интелигентен начин.  

 

За много приложни области е целесъобразно отчитане присъствието в CPS на 
човешкото и социалното измерения. Това се дължи главно на безпрецедентното въз-
действие на киберпространството върху начина, по който взаимодействат и общуват 
хората помежду си. Достигнали сме точката, където социалната и човешката динами-
ка става неразделна част от CPS, така че включване на понятието „социално” е на-
пълно оправдано – възниква понятието кибер-физически-социални пространства 
(CPSS) [9]. Вече се появява и понятието кибернетично-физическо-социално-мислещо 
хиперпространство (CPST) като израз на тясното сливане между кибер пространство, 
физическо пространство, социално пространство и пространство на мислене, като ос-
нова за изграждане на интелигентни светове [10].   

 

Често тези пространства наричаме с общото наименование интелигентни прост-
ранства. Обикновено те разчитат на облачни инфраструктури за усилване на интер-
оперативността и скалируемостта. Интегриране на интелигентни агенти и семан-
тични онтологии могат да помогнат за управление на комплексността на такива сис-
теми и да направят възможно изграждане на големи пространства [11]. Изграждане 
на едно интелигентно пространство изисква значителни усилия за системна интег-
рация. Съществуват също специфични проблеми, които са обект на интензивни науч-
ни изследвания, като напр. интелигентни устройства, сензори и събиране на значими 
данни от физическия свят; динамични комуникационни инфраструктури, свързващи 
пространствено разпределени устройства; системна архитектура и мидълуер; раз-
биране на информацията и интерфейси; вземане на решения и планиране на дей-
ствия. Интелигентните пространства имат широк спектър от приложения (текущи и 
потенциални), като напр., те могат да включват роботика, персонални асистенти с 
различни приложение (особено за хора в неравностойно положение), интелигентно 
здравеопазване, интелигентни домове и градове, оптимално използване и пестене на 
енергия, интелигентен мониторинг и контрол на околната среда, защита на критични 
инфраструктури.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

496 

3. АКТУАЛНА АРХИТЕКТУРА НА ВОП 
 
Новостите в пространството могат да се обобщят както следва: 
 Подобрена е общата архитектура на ВОП; 
 Разработена е нова версия на архитектурата на генетичен персонален 

асистент; 
 Разработена е втора версия на събитийния модел на пространството; 
 Включена е системата за представяне на контекстно-информирани амбиен-

ти, представяща пространствените аспекти на ИнН екосистеми; 
 Предложена е конкретна архитектура на системата за гардове; 
 В потребителския слой на пространството са разработени нови компоненти – 

сайт, представящ пространството, и система за публикации; 
 Като самостоятелен проект, тясно свързан с пространството, се оформи сис-

темата за културно-историческо наследство; 
 ВОП се разширява с компоненти за използване в средното училище. 
 
ВОП се реализира като ИнН екосистема, включваща различни видове активни 

компоненти, както и различни хранилища на данни и информационни ресурси 
(Фиг.1.). Основните активни компоненти са асистентите (персонални и оперативни) и 
гардовете. Персоналните асистенти (ПА), оперирайки като своеобразни персонали-
зирани входни точки на ВОП, подпомагат потребителите при работата им в прост-
ранството. При първоначална регистрация в пространството потребителите се снаб-
дяват със собствен персонален асистент. За целта се поддържа генетичен ПА, който 
взаимодействайки с образователния портал и модулът за регистрация, генерира 
конкретен за дадения потребител инстанция на персонален асистент. На Фиг. 2. е 
даден част от потребителския интерфейс на прототип на ПА за студенти, наречен 
LISSA [12]. Оперативните асистенти са специализирани интелигентни модули, 
разположени обикновено върху сървърите на пространството, които подпомагат 
изпълнението на сценариите, като доставят подходящи интерфейси към наличните 
електронни услуги и хранилища на данни, правят експертни оценки и осигуряват 
адаптацията в пространството. Гардовете са асистенти със специално предназначе-
ние, отговорни за безопасно и ефективно изпълнение на сценариите в пространство-
то. Те оперират като интерфейс между физическия и виртуалния свят на пространст-
вото. Гардовете мога също да бъдат част от процеса на идентификация и персонали-
зация, изпълняващи различни разпознаващи потребителите на пространството функ-
ции. 

 

Мидълуерът (наричан също оперативно и аналитично ниво) на ВОП се изгражда 
основно от две подпространства – дигитални библиотеки и аналитично подпростран-
ство.  Това е нивото с изключително значение за степента на интелигентност на 
пространството поради това, че тук се съхраняват фоновите знания, които, комбини-
рани с актуалната сензорна информация, се използват за вземане на решения. 
Дигиталните библиотеки са хранилища на различна информация – електронно 
учебно съдържание, тестови въпроси, публикации, дипломни работи, курсови проек-
ти. За интелигентно търсене и подпомагане използването на информацията се разра-
ботва мета-ниво, имплементирано като взаимно свързани онтологии. Библиотеките 
се обслужват от специализирани оперативни асистенти, реализирани като BDI рацио-
нални агенти.  
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Фиг. 1. Архитектура на ВОП 
 

Аналитичното подпространство доставя необходимите механизми и средства 
за подготовка на анализи, статистики, предложения за подобряване и усъвършенст-
ване на учебния процес. В актуалната версия се разработват две такива средства: 

 Студентска книжка – използвайки подходящи фонови знания и актуална 
информация за протичането на учебния процес предлага решения за подо-
бряване успеваемостта на студентите. В книжката се съхранява и доставя на 
студента цялата история на неговата учебна дейност.    

 Преподавателски бележник – събира, обобщава и анализира информация за 
успеваемостта на група студенти по определена дисциплина. Предлага реше-
ния за повишаване резултатността на преподавателската дейност. Взаимо-
действа със студентските книжки.  

 
В слоя на потребителския интерфейс са разположени различни уеб-базирани 

приложения, които използват ресурсите на пространството. Основно приложение е 
образователният портал DeLC 2.0 (Фиг. 3.), който осигурява различни форми за 
електронно обучение – самоподготовка (self-paced learning), смесено обучение 
(blended learning) и учене през целия живот (lifelong learning) [13]. Актуално се пред-
лагат повече от 30 електронни лекционни курсове, които непрекъснато се допълват с 
нови. Студентите се изпитват и оценяват с помощта на система за електронно тест-
ване, интегрирана в портала [14]. 
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Фиг. 2. Персонален асистент на студент LISSA 
 

Други услуги предлагани от портала са: записване за избираеми дисциплини, 
поддържане и актуализиране на график за консултации по разработване на практи-
чески проекти, достъп до електронна студентска книжка, автоматично генериране на 
изпитни протоколи. Поддържа съществени стандарти за електронно обучение като 
SCORM 2004, QTI 2.1, Common Cartridge (частично). Провеждането на магистърската 
програма по софтуерно инженерство във Факултета по математика и информатика на 
Пловдивския университет напълно се осигурява от портала.  

 

 
Фиг. 3. Предоставяне на учебен материал 
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Нов уеб-базиран компонент, разположен в слоя на потребителския интерфейс е 
сайтът „Виртуално Образователно Пространство (ВОП)“. Оперира също като спе-
цифична входна точка в пространството, предназначена  за предоставяне на инфор-
мация за актуалното състояние на ВОП. Сайтът е функционално и структурно свър-
зан с другите две специфични входни точки – образователния портал DeLC 2.0 и сай-
та „Научни публикации“. Сайтът „Научни публикации“ е предназначен за съхраня-
ване и доставяне на справочна информация за научните публикации на екипа. Среда-
та за игрово-базирано обучение (Фиг.4.) предоставя достъп до средства, подпомага-
щи игрово-базирано обучение. Средата е разработена на принципите на обогатената 
и виртуалната реалност. Актуално се предлага изучаване правилата за движение под 
формата на игра [15]. Изборът на тематиката се мотивира с нейната актуалност и от 
недостатъчния брой часове в учебните програми. Целта е децата да изучават правила-
та за движение по един интересен и креативен начин в среда, близка до реалната. От 
изследователски аспект, интерес за нас представлява изграждане на интелигентна 
агентно-ориентирана обогатена, разширена и виртуална реалност. Създадено е също 
средство за езиково обучение, като целта е да се създаде самостоятелна среда за уче-
не през целия живот, подпомагаща  обучението по английски език за различни групи 
потребители, напр., специализиран английски за студенти по информатика [16]. Об-
мисля се също комбинирано езиково и игрово-базирано обучение за деца. Като само-
стоятелен проект се трансформира  модулът „Културно-историческо наследство“. 
Целта на проекта е разработване на електронно съдържание и средства за представя-
не на богатото културно-историческо наследство на България. В проекта се използват 
възможностите на семантичното моделиране (онтологии) за интелигентно търсене и 
доставка на електронно съдържание [17]. За ефективно подпомагане на потребители-
те се разработва екскурзовод, опериращ като персонален асистент. Следващо предиз-
викателство в проекта е представяне на културно-историческото ни наследство като 
обогатена,  разширена и виртуална реалност.  

 

 
 

Фиг. 4. Игрово-базирано обучение във ВОП 
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Основната функция на сензорното ниво е събиране, регистриране, трансформи-
ране и пренасяне на различни данни, съществени за оперирането и управлението на 
пространството. Най-общо, във ВОП се поддържат три типа  сензори – виртуални, 
физически и логически. Физическата сензорна информация се получава и предвари-
телно обработва чрез гардовете на пространството. За пространството,  физическият 
свят представлява множество от физически сензори, достъпни за гардовете. За разли-
ка от физическите, виртуалните сензори са абстракции. Типични  източници на вир-
туални сензорни данни в пространството са SCORM 2004 Engine и QTI 2.1. Engine, 
интегрирани в портала DeLC 2.0. 

 

Асистентите са реализирани като BDI рационални агенти [18]. Понеже агентите 
не са подходящи за реализиране на бизнес-функционалност, функционалността в 
пространството се доставя от услуги и микроуслуги. В [19] детайлно е представен 
подхода за реализиране на ВОП, основаващ се на интелигентни агенти, взаимодейст-
ващи с услуги и микроуслуги. Примери за такива услуги са SCORM 2004 Engine,  
QTI 2.1 Engine, Event Engine.       

 
 

4. ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА ЕКОСИСТЕМА 

От архитектурна гледна точка, за да бъде пространството ИнН екосистема е 
съществено включване на компоненти, осигуряващи интеграция на виртуалния и 
физическия светове, работа със събития, отчитане на време и пространство. За ВОП 
системата от гардове изпълнява ролята на такъв своеобразен интерфейс между вир-
туални и физическия свят.  

Разработен е собствен събитиен модел, като е основният механизъм за синхро-
низиране работата на компонентите на пространството. Събития могат да се случват 
в произволно място и по всяко време в пространството. В актуалната (втора) версия, 
при случване на едно събитие Event Engine (имплементация на събитийния модел) ге-
нерира съответен събитиен обект, който може да бъде сериализиран и препратен към 
асистентите [20]. Те от своя страна могат да анализират съдържащата се в него ин-
формация и да вземат решение за адекватно действие. Основните понятия на съби-
тийния модел са обобщени на Фиг.5.  Една от новостите, въведена във втората версия 
на модела, е домейн-събитията да се представят като активни компоненти на прост-
ранството - нов вид асистенти, реализирани интелигентни агенти. С това очакваме 
опростяване на взаимодействието между асистентите и усилване  проактивността на 
пространството. Няма да е наложително асистенти периодично да се интересуват за 
случване на интересуващи ги събития. Вместо това, когато се случи определено 
домейн-събитие, то изпраща съобщение за своето възникване към асистентите, 
абонираните за тоя тип събитие. Пример и допълнителна мотивация за това решение 
са представени в [21].  
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Нека E множеството на събитията, случващи се в пространството. Едно събитие  
e = id, type, attr  ∈ E , където: 

 id – идентификатор на събитието; 
 type – тип на събитието; 
 attr – множество от атрибути на събитието.   

Едно събитие e’ се нарича атрибутиращо друго събитие e ако e’ ∈ attr(e) – 
представянето на събитията може да бъде рекурсивна структура. Съответно  
e  атрибутирано събитие.  
 

Нека са дадени събитията e’, e ∈ E, така че e’ – атрибутиращо, а e – атрибутирани. 
Дефинираме следните две операции: 

 e’↑e (fire) – случването на събитие e’ предизвиква случването на събитие 
e; 

 e’↓e (kill) – случването на събитието e’ предизвиква завършване на 
събитие e. 

 

Нека са дадени събитията e’, e ∈ E. Дефинираме следните понятия: 
 e’||e (независими събития) – събитието e’ не предполага събитието e; 
 e’ → e (зависими събития) - събитието e’ предполага събитието e, т.е. са 

каузално свързани. 
 

Моделът на събитията поддържа класификация, представена като E = BE ∪ SE ∪ 
DE, където: 

 BE – множество на базовите събития, напр., базови са събитията 
(time(Date), time(Hour), location); 

 SE – множество на системни събития; 
 DE – множество на домейн-зависимите събития. 

 

Помежду си трите множества са дизюнктивни. 
 

 

Фиг. 5. Събитиен модел на ВОП 
 

Втора новост е въвеждане на операторите fire и kill. Събитията  по дефиниция са 
рекурсивни – могат да има като параметър друго събитие. Kогато събитието-параме-
тър се случи, т.е. става активно, тогава тази активност може да се разпространи към 
„обгръщащото“ го събитие и то от своя страна да бъде също активирано (да бъде 
fired). Или активирането на едно вградено събитие да предизвика прекратяване на 
„обгръщащото“ събитие (да бъде killed). Третата новост, която искаме да споменем, е 
въвеждането на понятията за зависими и независими събития.  

За представяне на пространствените аспекти сме избрали подход, основаващ се 
на ambient-oriented modeling. Calculus of Context-aware Ambients (CCA) [22] е 
формална система, предоставя подходяща математическа нотация и средства за 
моделиране на мобилни и контекстно-информирани системи, отделните елементи на 
които се представят като амбиенти (от ambient - околен, заобикалящ, обкръжаващ). В 
[23] детайлно е представен контекстно-информиран модел на DeLC. В [24] са пред-
ставени идеи и резултати от моделиране на различни аспекти и компоненти на ВОП. 

За представяне на времето в пространството ще използваме темпоралната логика 
ITL [25] и поддържащата го софтуерна среда jTempura [26].   
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Съществуват многобройни проблеми и предизвикателства, свързани с развитие-
то на ВОП. Накратко ще дискутираме някои от тях. По отношение на общата архи-
тектура на пространството и по специално за усъвършенстване на аналитичното под-
пространство е целесъобразно да се въведе (и формализира) понятието „учебна успе-
ваемост“ на студент, като критерий за оценка (и самооценка) на ПА. Около това по-
нятие може да се подобрят аналитичните възможности на ПА. Освен това успевае-
мостта може да стане обект за самообучение на ПА – да подобрява собственото си 
поведение за подпомагане на студента, така че да достигне успешно „учебно по-
ведение“.  

 

Друга насока, в която се работи, е адаптиране на пространството за използване в 
средното училище. Разработва се версия на ПА за подпомагане на ученици в само-
стоятелна форма на обучение. Допълнително се планира разработване на нови ком-
поненти, отразяващи спецификата на средното училище, като напр., електронен учи-
лищен дневник. 

 

Генерално заключение, което можем да направим, отчитайки достигнатото ниво, 
както и включването на стандартизации и формализации: целесъобразен е нов под-
ход за разработване на референтна архитектура на пространство като ИнН еко-
система. Сегашният ВОП да продължи да се изгражда като адаптация на тази 
архитектура за конкретна приложна област – електронно обучение.   
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Abstract: The main focus of this paper is to evaluate the past literature work on the 
relationship and implementation of lean and green manufacturing. Many researchers have 
been developed many frameworks which has been discussed here. This study will help to 
understand the practice of Lean are more beneficial with Green as well as green 
manufacturing can be best combined with lean. This study provides the opportunities for 
different firms to use lean framework as a medium to make their process Green. This paper 
provides a sufficient literature to show that the lean practices are beneficial for Green 
practices. 
 

Introduction 
From the past few years many researcher and experts have investigated about the 

relationship between lean and green practices. As Womack and Jones (1996) mentioned: 
„Lean thinking must be „green” because it reduces the amount of energy and wasted by-
products required to produce a given product”. Zhu et al. (2008) investigated the construct 
and scale for evaluation of green supply chain management acceptance in terms of 
implementation among manufacturers. With the help of data collected from 341chinese 
manufacturer, green supply chain management practice implementation was measured. This 
study emphasized the synergic effect of environmental and supply chain management on 
competitive and global dimensions which is mostly unnoticed by firms. 

Walton et al. (2002) has described several dimensions of changes through the increase 
in purchasing on environmental issues. These changes includes the material used in product 
design in terms of environment, product design, supplier involvement , evaluation of 
supplier and inbound logistics. Espadinha-Cruz et al. (2011) this paper emphasized the 
impact of Lean, Agile, Resilient and Green to gain the competitiveness towards the demand 
of global markets. The integration of these four management approaches on supply chain is 
plays a great important role, but also challenging. This study presents a methodology for 
analyzing the interoperability in Lean, Agile, Resilient and Green approaches in SC 
industrial sectors such as automobiles. 

Folinas et al. (2013) In this paper researcher has used the lean thinking technique to 
identify the major sources of waste in the concerned supply chain. Value stream mapping 
has been used for the detection of waste, mainly focused to measure the carbon dioxide 
emission across the organizational area. Author also suggested that lean is an effective tool 
for the identification of problems that is responsible for the emission in the supply chain. 
Author also has provided a detailed procedure that how companies could use the lean 
principles in their organizations. The conclusion of research drawn, was that five lean 
principles are mandatory to be implemented for benefits of company. These includes- 1. Re 
define value, 2. Map process activities & value stream, 3. Detect waste, 4. Develop an Ideal 
state of production and supply chain operations, 5. Control lean operations. The main 
objective of this was to propose a systematic approach to measure the environmental 
performance of supply chain in a food case study. 
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Literature review  

Peter Hines (Hines, 2009) has classified the Green Muda into 8 types. These are 
greenhouse gases, eutrophication, and usage of resources in an excessive amount, usage of 
power in excess, pollution, usage of water in excess, poor health and safety. This paper 
provides the correlations between lean and green wastes and corresponding tools to 
eliminate them. 

Hajmohammad et al. (2013) proposed a conceptual framework in which the 
environmental practices depicts the relationship between lean and supply chain with regards 
to the environmental performance. For testing the model a plant level survey also has been 
conducted in a Canadian manufacturing plant. The conceptual model suggested that lean 
management and supply management can have an indirect effect on environmental 
performance. Many researcher have investigated the integration of environmental issues 
into supply management (Vachon and Klassen, 2006; Zhu and Sarkis, 2004). Dües et al. 
(2013) in many organization managers objective is to integrate the lean and green principles 
into their working operations. The main question arises here is „How?”, „How can a lean 
practice be used for greening the supply chain?” Or we can say that without any large 
investments or any typical extensive changes in supply chain, can we generates profit in an 
environmental way? For the integration of lean and Green in an organization, it is 
mandatory to understand the distinguishing attributes of two practices.  

Fercoq et al. (2013) Proposed a framework in three level to optimize a waste 
minimization program, level 1 includes integrated improvement process, level 2 includes 
strategic matrix and a toolkit, and level 3 includes advanced 3R( Reduction, Reuse, 
Recovery methods). The Integrated improvement process comprises of seven phases: 
Strategy – Identify – Measure – Analyze – Improve – Implement - Control. The Strategic 
matrix have four 4 possible objective for the improvement plan: Eco-efficiency, Eco-
responsibility, Eco- partnership – Eco sharing. The integrated toolkit specifically for Lean 
Green tools, Phases are- Identify – Measure – Analyze – Improve. The last level Advanced 
3R method include a six step sequence for analyze and improvement. For the integration of 
lean and green, Eco efficiency plays an important role. It aims to reduce the consumption of 
resources like water, energy or any raw materials, as well as to reduce the impact on the 
environment like carbon dioxide emission, air and waterborne emissions, disposal of waste 
and dispersion of harmful substance.  

Verrier et al. (2016) this paper provides an implementation structure for a lean and 
green methodology based on previous literatures and removal of wastes in production 
process. This research has been conducted along the Lean and Green project (Verrier el al. 
2014). The main aim of this paper is to find a suitable way to integrate and implement the 
Lean and Green tools and methodologies within an organizations that have variation is their 
organization culture and in the process.  

Abreu et al. (2017) Lean Green is a concept that contributes towards the value 
enhancement and efficiency in the organizational and environmental terms. Lean Green 
inspire the organizations to set their goals and strategies to add more value in product as 
well as while doing it take care about the environmental practice. The eco efficiency idea is 
to create/produce more with less.  In this paper author has analyzed 27 model with a single 
aim that which can be considered as a Lean Green Model. 

The eco efficiency concept comprises of conservation of resources and these can be 
classified as- a) reduction in the intensity of raw materials, b) reduction in the energy 
intensity, c) reduction in toxicity of substance in terms of quantity and level,  
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d) enhancement of renewables, abundant and local resources, e) usage of durable products, 
f) intensifying the use of services. 

Mittal et al. (2017) in the new era of world every industry wants to cooperate the 
increasing customer choices, environment concern and to be competitive in market. The 
modern manufacturing systems comprises of three dimensions economic, environmental 
and social. This research integrates the Lean, Green and Agile manufacturing in a 
manufacturing system. The adoption of lean- green- Agile manufacturing system would be 
encouraged by few enablers. This paper identifies 10 enablers with the help of academic 
and industry professionals for (Lean Green agile manufacturing System) LGAMS.   

Ruiz-Benitez et al.  (2017) in this paper researcher illustrate the impact of lean, Green 
and resilient supply chain on environmental performance. For this purpose a special case 
study of aerospace has done. In this two methodology has been used for the identification 
of relationships map between practice and performance measures. These two methodology 
are Interpretive Structural Modeling (ISM) Approach and Importance Performance 
Analysis (IPA) techniques. 

As per the study Lean Supply chain represents a methodology which is basically 
focused on waste reduction, cost minimization and flexibility in the whole processes 
starting from design to sale of product. Green supply chain comprises of environmental 
effects into a value chain by the implementation of green activities like green design, green 
purchasing, reduction in carbon emission, involvement of supplier for environmental 
collaborations and also involvement of customer for environmental collaborations. Green 
SCM practice provides the organization to achieve a long term benefits like increment in 
market share and profit by the environmental practices and also to improve ecological 
efficiency. 

Ramos et al. (2017) from the past studies it is clearly shows that government policies 
and current production system has adding the environmental impact in their production 
process and also it is promoting the other organizations to achieve sustainable competitive 
advantages.  Study shows that lean manufacturing and Cleaner production has made a 
powerful contribution in terms of environmental performance of companies. This research 
has proposed a Lean Cleaner Production Benchmarking (LCPB) method to measure the 
practice and culture regarding the application of Cleaner Production in organization. 
Cleaner production in an organization refers to the application of triple bottom line i.e. 
economic, environmental and technological strategy to the products and process to use the 
raw material, water and energy efficiently through recycling, minimization and non-
generation. Cleaner production focused on preventive actions to reduce the negative impact 
on environment. 

 
Lean and Green waste 

Lean and green are two concept which when work together can be produce a product 
with a high quality and less cost without any degradation in terms of environment 
performance. Generally lean is a system which is focused to customer requirement and 
satisfied by minimum cost and less lead time. In green customer are looking for a product 
that help to produce in more environmental friendly way. Lean focused on best 
performance and practice by the organization while green concept encouraged the life cycle 
assessment to design the product so that each process in production would be 
environmental friendly. Green manufacturing focused on reduction of wastes which are 
harmful for the environment such as increase in CO2 emissions, waste of water, air 
pollution etc.  
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Womack and Jones identified the waste into eight types. These are 
Defects – Errors in production, Scrap/ Rework, problem in quality of product, frequent 

errors in production/ process/ raw materials. 
Overproduction- Excess in inventory, production in a high amount results into poor 

information flow. 
Waiting – waiting by worker, material and machine resulted in a long lead time. 
Non Utilization/ Underutilization – Non utilized people skill, unused creativity and 

experience of employee. 
Transportation – Unnecessary movement of material, worker results in long waiting 

time and lead time also. 
Inventory – Extra storage of material, finished product results in high investment. 
Motion- Poor arrangement of workplace result in extra motion by worker. 
Excessive operations – Inappropriate processing not required for product, using a 

special machine or method where simple approach can be suitable. 
As lean manufacturing wastes are accepted by all over the world, Peter Hines has 

described the eight green manufacturing wastes which is inspired by lean. According to him 
green wastes are- Greenhouse gases, Excessive resource usage, Excessive power usage, 
eutrophication, pollution, rubbish, poor health and safety, excessive water usage. 

This paper focuses on wastes defined in lean and green manufacturing as well the 
possible tools that can be used to eliminate them. 

 
Through the meta-analysis of previous literature, we can correlate the wastes in lean 

and green manufacturing in next section. 
 

Lean Mudas Green Mudas 

Defects -Waste of energy as well as raw material used for product. 
- management of re-treatment 

Overproduction Unnecessary use of energy, raw material, water etc. 

Waiting Wastage of potential, spoiled energy and resources  

Non Utilization/ 
Underutilization 

Lost potential for improvement 

Transportation Usage of energy in transport, Emission in the air while 
transportation 

Inventory Excessive power usage for storage e.g. heating, cooling, 
lighting 
Extra usage of material for packaging, to reduce 
deterioration. 

Motion Potential more space (energy) 

Excessive operation Unnecessary energy and raw material usage, sometime 
rubbish and emission. 
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From the literature some points have been found out with regards to lean supply chain. 
1. Lean mainly focused on waste reduction process such as inventory reduction, 

buffer capacity and material reduction so that the production should be as much as needed 
i.e. pull production and it focuses on reduction in defects and errors which result in wastes 
through the use of lean tools such as TPM, TQM, 5S, Value Stream Mapping etc. 

2. Involvement of suppliers in practices results in lead time reduction, close 
relationship with suppliers and no intermediators between supplier and organization means 
direct deliveries. 

3. Lean proposes a system of people involvement and continuous improvement 
workplace in the production process with the environment of proper training and 
educations. 

4. For the reduction in times such as set up time or cycle time some concept has been 
used such as one piece flow, just in time etc. 

 

Similarly few points can be summarized about green supply chain 
1. Green supply chain encouraged the monitoring practices such as monitoring 

supplier practices and policies. 
2. Green system involve the certification to reduce waste such as ISO 14000 certification, 

Green purchasing, reduction of pollution and waste which are harmful for environment. 
3. Green proposes a development model which includes the recycle of materials, 

design or production of materials which can be reuse and recycled. 
Jim Womack wrote that Lean thinking must be green because it help to reduce the 

amount of energy wasted by- products required to produce a given product. It means it 
reduces human efforts, space and scrap by fifty percent or more, per produced product, 
through lean principles. 

Lean can be explained as a concept which understand the customer’s needs and 
reviewing the value stream, to reduce the eight wastes. 

Green can be explained as a concept which understand the society’s needs and 
reviewing the system, to reduce green wastes. 

 
Methodology 
The study of lean and green manufacturing is a little theoretical in background. The 

main focus of this research consist of systematic review, meta- analysis of literature and 
identification of relationship between lean and green system. 

The main objective was to explore the work that has already been done previously by 
researchers. Many researcher have given framework for the lean and green practices in 
organizations. This study is trying to find out the possible framework already described by 
the researchers. 

The review of literature has started with the identification of keywords for search. For 
the searching of literature few single has been used these are ‘Lean’, ‘Green’, ‘Lean and 
green’, ‘Lean supply chain’, ‘Green manufacturing’ , ‘Sustainability’, ‘Green supply chain 
management’, ‘Lean green supply chain, ’Sustainable VSM’ and many more similar 
terminology. Firstly the single words has been used as keyword for searching and 
afterwards string using the combination of words.  

After the searching of articles, each articles abstract was read and evaluated to make 
the decision whether this article fit into the requirement of study. If it suitable then it will be 
added in study. Articles has been classified in three categories. Category ‘A’ for articles 
that are directly relevant, Category ‘B’ for articles that are relatively but not directly 
relevant and Category ‘C’ that are useful but not relevant for this particular study.  
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Research findings 
Lean and Green manufacturing both are having different attributes. Lean and Green 

manufacturing can be described by a comparison on purpose, aim, customer satisfaction 
perspective and organizational structure. 

The analysis of research finding described the connection between two concepts. The 
data defined the area where these strategies can be implemented individually and combined.  

Similarities between lean and green 
Lean and green concept having many common attributes like waste reduction, lead 

time reduction, people involvement, service level and many tools etc. The main common 
attribute was waste elimination as it required in both concepts. However waste is defined as 
differently in both concepts. For lean waste has been classified into 8 types already 
discussed. Whereas green focuses the wastes who are responsible to harm the environment. 

 

Attribute Lean Green 

Purpose of 
Concept 

Maximize profits, reduce the 
cost by waste reduction. 

Reduction of harmful emission 
as well as to reduce the 
environmental risk, improve the 
ecological efficiency. 

Main Aim Minimization of cost through 
elimination of waste with lean 
tools 

Achieve the sustainable 
development and reduce the 
environmental harmful activity 
through elimination of 
ecological wastes and pollution. 

Customer 
Satisfaction 

Mainly the customer for the 
organizations who needs the 
product at low cost with high 
quality. 

Mainly the customer who needs 
the product without any harmful 
activity to environment (e.g. 
ISO 14000) that uses employee 
involvement. 

Lead Time Focuses to reduce the lead 
time so help to improve the 
productivity. 

Reduce lead time through less 
transportation so as it will 
reduce the CO2 emission. 

Relationship with 
customers as well 
as supplier 

It focuses on the voice of 
customer so produces a 
product of customer needs as 
well incorporated the supplier 
involvement to produce the 
product with less lead time. 

It focuses on inter- 
organizational collaboration to 
transfer the green knowledge to 
each partners, suppliers and 
customers. 

Product design High quality and minimum 
cost. 

Product with Eco Design and 
also incorporate the life cycle 
assessment to evaluate the 
environmental risk and impact. 

Selection of raw 
material and 
manufacturing 

Purchasing of product with 
low cost and high quality, 
using JIT system pulling so 
less inventory. 

Green purchasing of product. 
Material which are reusable and 
remanufactured are used.  
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Inventory Keeps less inventory to reduce 
cost and to generate high 
turnover. 

Also keeps less inventory to free 
up the space and save energy 

Transport Reduces the transportation, 
encourages the frequent 
supply of product in small 
deliveries. 

Reduce the transportation 
frequency to reduce the CO2 
emission as well as to reduce the 
fuel consumption. 

Product 
termination 

It refers to the end of sale of 
product, no concern about the 
product life after use. 

Concerned about the product life 
cycle. It should be recycled or 
remanufactured.  

Organization 
profits 

Quality, Cost, Delivery, 
customer satisfaction, 
productivity, profitability. 

Quality, Cost, Delivery, 
Customer satisfaction, Process 
waste, CO2, Cost for future 
generation. 

Main Tools Value Stream Mapping, 
TPM,JIT, 5S, Kaizen, One 
Piece Flow, standardization, 
TQM etc. 

Life cycle assessment, all the 
certification related to product 
standardized in terms of 
environmental friendly. 

 
Some of the articles has been selected for their contribution towards selection of 

framework for green lean supply chain management. 
Espadinha-Cruz et al. (2011) this research presented a model which deals to evaluate 

the overall business interoperability and also presented the measures that can reduce the 
interoperability problems in the supply chain. Interoperability is problem faced in supply 
chain while using the some technologies together such as Lean, Agile, Resilient and Green. 

LARG supply chain’s interoperable practices are divided into 5 parts. Business 
strategy, Organizational structure, Employee and work culture, Collaborative business 
process and Management of external Relationship.  

 Business Strategy – 1-Clarity in Strategic Goal s and 2-Impacts in Collaboration 
Breakdown;  

Organizational Structures – 1-Cross- organizational Mapping and 2-Contact points; 
Employees and Work Culture 1. -Linguistic barriers, 2-Motivation, 3-Responsibility, 

4-Honesty and 5-Efficiency;  
Collaborative Business Process 1-Responsibility sharing, 2-Clarity in Business 
Processes and 3-Visibility; 
Management of External Relationships 1-Partner selection, 2-Partner Assessment,  

3- Cooperation Contracts, 4-Conflict Resolution and 5-Communicatio.  
Hajmohammad et al. (2013) Nowadays firms are getting high pressure to maintain 

their firms activity be sustainable and integrate the environmental and social dimension in 
their product designs. This paper proposed a conceptual model which help to understand 
the role of lean and supply chain management to improve the firm’s environment 
performance. Canadian manufacturing plant has been used to validate the model.  

Supply management - 1 Supplier development programs 2 Suppliers evaluation  
3 Suppliers’ facilities auditing activities 4 Suppliers recognition 5 Suppliers certification 
process. 

Lean management - 1 Just-In-Time (JIT) 2 Manufacturing throughput time reduction  
3 Setup time reduction 4 Total Quality Management (TQM). 
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Environmental practices - 1 ISO 14001 certification 2 Pollution prevention  
3 Recycling of materials 4 Waste reduction. 

Environmental performance – 1 Air emissions 2 Waste water generation 3 Solid 
wastes disposal 4 Consumption of hazardous/harmful/toxic materials 5 Energy 
consumption Plant size. 

Abreu et al. (2017) Lean green concept has been widely used by the organization in 
the past few years. Lean and green concepts associates with the value aggregation and 
improvement in efficiency in environmental and organizational terms. The eco efficiency 
models generally refers the idea of producing more with less to reduce the environmental 
impacts and harmful activity. This paper provide the model for lean and green integration 
by the previous literature. 

Verrier et al. (2016) this paper highlights the lean and Green house and also the tools 
that can be help to reduce the wastes (Lean and Green mudas). The paper also presented a 
CMMI based Lean and Green maturity Model. „Lean and Green Project”, this paper 
provides an implementation structure base on the wastes extracted from the production 
process base on lean and green manufacturing. This paper also presented the results which 
is gathered and defined in lean and green house. The last section presents a detailed 
Capability Maturity Model Integration (CMMI)-based Lean and Green maturity model. 

 
Lean and Green house - 
1. Top down management (driving process) 
2. Bottom up exercise or feedback (genchi genbutsu) – correct information to back to 

management 
3. Continuous improvement 
4. Lean – 5S 
5. Human workforce - Safety 
6. Green – control of hazardous substances 
7. Value stream mapping and Gemba walk Tracking of wastage 
8. Monitoring process indicator Visual management 
9. Quality 
10. Enhancement of skill and motivation 
11. Reduce and reuse 
12. Employees involvement 
13. Supply chain relationship 
14. Proactive knowledge 
15. Proactive compliance 
16. Lean and green strategic sustainability. 
 
Mittal et al. (2017) Modern manufacturing system has been categorized in three 

dimension economic, environmental and social. This paper attempted to prioritize the 
enablers for lean green agile manufacturing system.  They have divided the lean green agile 
manufacturing into these three dimension. According to paper agile manufacturing should 
be used at product level which comes under social dimension. Lean manufacturing should 
be applied at systems’ level which comes under economic dimension. Green manufacturing 
will applied at process level and it comes under environmental dimension. 

Researcher has divided into 10 enablers. These are supplier Involvement, Top 
Management Commitment, Flexible Work Force, Human Resource Management, Flexible 
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Work place, Customer focus, Customer Feedback System, Information technology 
Integration, Resource optimization, Product life cycle management. 

Ruiz-Benitez et al. (2017) this paper also describe the relationship and links among 
lean, green and resilient supply chain practice and impact on environmental performance. 
Two methodology has been used to identify the relationship map between practices and 
performance measure. 

 
Lean supply chain management practices 1 Supplier selection, evaluating and 

monitoring. 2 Suppliers and company involvement in NPD (New Product Development)  
3 Communication and information exchange between suppliers and company 4 Electronic-
enabled supply chains.  5 JIT delivery practices. 6 Pull production systems. 7 Value stream 
mapping (VSM). 8 Training in lean initiatives. 

 
Green supply chain practice - 1 Joint planning  2  Cooperation with suppliers to 

solve end-of-pipe environmental issues  3  Cooperation to minimize logistical impact of 
material flow  4  Environmental collaboration with suppliers  5  Environmental monitoring 
upon suppliers  6  Green procurement/sourcing  7  Prequalification of suppliers   
8  Communication of environmental criteria for goods and services  9  To encourage 
suppliers to take back packaging  10  To use recyclable pallet to delivery materials   
11  Collaboration with suppliers in product design to reduce and eliminate product 
environmental impacts  12  Communication and collaborative approaches to foster 
environmental improvements across the SC  13  Suppliers environmental management 
systems requirement  14  Supplier education, coaching and mentoring 

 
Resilient supply chain practices – 1 Use of information control systems  

2  Communication and information sharing with suppliers  3 Flexible supply base  4 Core 
firm pays a proportion of costs derived from their supplier/s get/s redundancy  5 More 
mutually beneficial agreements between core firm and their suppliers with clearly stated 
incentives and obligations across time 6 Improve visibility, collaboration, coordination and 
understanding with suppliers 7 Maintaining excess capacity in productions, storage, 
handling and/or transport.   8 Enforce security 9 Contingency planning 10 Disaster recovery 
plan 11 Alternative transportation routing 12 Visible transportation. 

Ramos et al. (2017) Lean manufacturing and cleaner production are the two concept 
which have contributed towards the environmental performance of organizations. In this 
paper lean cleaner production benchmarking (LCPB) method has been used to assess the 
practices and culture regarding the application of cleaner production in organizations. This 
method help to relate the lean manufacturing and cleaner production activities. The Lean 
Cleaner Production Benchmarking (LCPB) method is structured based on six variables that 
have been identified as fundamental to the successful implementation of CP. These 
variables include (1) Management/Responsibility; (2) People; (3) Information;  
(4) Supplier/Organization/Customer; (5) Product Development; and  (6) Production 
Process.   

Gandhi et al. (2018) this paper provides the drivers for lean and green manufacturing 
identified from the existing literature as well from the experts’ opinions in the respective 
fields. 
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Drivers for lean manufacturing 
 

1.  Employee Involvement – Provide the proper knowledge and awareness about lean 
concept and tools. 

2.  Top management commitment – commitment by management towards lean 
organization. 

3.  Workers with multi skill – multi skilled worker can enhance the productivity of 
organization. 

4.  Reduction in machine breakdowns – Able to produce in less lead time as well as 
less defects.  

5.  Standardization – work standardization help to improve the rate of production and 
also improve the safety for employees. 

6.  Organizational culture – Working environment should be more cooperative and 
lean oriented. 

 
Drivers for green manufacturing 
 

1. Top management commitment – commitment by management towards green 
manufacturing. 

2. High level technology – organization must involve the best advanced method to 
use energy and methods to use resources efficiently.  

3. Saving of energy and cost – Encouragement of energy saving results in saving in 
terms of cost.  

4. Competitive advantage – saving cost. 
5. Current legislation  – Pollution control, Landfill taxes, Emission norms 
6. Future legislation – Expected initiation of new laws, increased level of 

enforcement.  
7. Incentives – Environment with a positive support. 
8. Green process – environment friendly approach to help the society. 
9. Pressure by government and people – Government policies, media, NGO’s and 

social worker. 
 

Conclusion 
As per the current climate change scenario, most of the firms find themselves in a 

pressure to incorporate the environmental responsible process in their organizations. The 
main focus of this paper is to identify the relationship between lean and green 
manufacturing as well as to identify the frameworks already discussed by previous 
researcher. This paper also identifies the potential areas in organization in which green and 
lean practice can be applied together. It is necessary to know the basic attributes which 
defined the interrelationship between lean and green manufacturing. Lean and green 
manufacturing comprises of many similar attributes such as waste reduction, people 
involvement and safety, reduction in lead times and also share tools and practices. Research 
shows that lean is very beneficial for green practices and green manufacturing also results 
in positive influence on business practices. 

The difference in lean and green concept lie in their focus, lean mainly considered to 
improve the quality of product by elimination of waste and cost minimization while green 
focuses of product design and manufacturing strategy, end of product life cycle. Product 
should be reusable, re-manufacture and also recycle. The research suggest that lean 
practices serves as a catalyst to green practices. The integration of lean and green is 
beneficial for any organization as well as for environment.  
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Резюме: Доскоро в  действащата наказателноправна уредба пиратството беше 
признато като престъпление само по отношение на въздухоплавателно средство, 
но не и  по отношение на кораб. Със ЗИДНК в чл. 341б от НК се добави и „кораб”, 
като с това изменение България изпълни препоръката на Комитета на експертите 
за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма 
(MONEYVAL) към Съвета на Европа относно въвеждането на всички форми на 
пиратство – в случая препоръката касае въвеждането на „морското пиратство”, 
като предикатно престъпление към изпирането на пари във връзка с финансира-
нето на тероризъм. 
 
Ключови думи: морско пиратство, престъпление, Наказателен кодекс 

 
 

Морското пиратство датира още от най-дълбока древност.1 То е исторически и 
културен феномен, който продължава и в съвременната епоха и засяга морския тра-
фик. В наше време пиратството в никакъв случай не е изчезнало, напротив –броят на 
пиратските действия се увеличава, а загубите от този вид посегателство се  оценяват 
на милиарди. Проблемът с пиратството през 21-ви век се обостри изключително по-
ради въоръжените нападения срещу кораби край бреговете на Сомалия, Южна 
Африка, Бангладеш, Индия, Еквадор и Червено море. 

 
1. Международни актове 
Борбата срещу пиратството е международноправно задължение на всяка държа-

ва. Основни международни актове са Женевската конвенция за откритото море от 
1958 г.,2 а по-късно в Конвенцията на ООН по Морско право от 1982 г.3 В тези 
договори международната общност не дава точно, определение на понятието „морско 
пиратство”, а само се изброяват действията, квалифицирани като пиратство. 

Съгласно чл. 15 от Конвенцията от 1958 г.  и чл. 101 от Конвенцията на ООН от 
1982 г. пиратство е всяко от изброените по-долу действия: 

а) всеки неправомерен акт на насилие или задържане или акт на грабеж, извър-
шен с лични цели от екипажа или от пътниците на частен кораб или на частно възду-
хоплавателно средство и който е насочен: 

                                                            
1 Кандиларов, П. Пиратските кораби и тяхното преследване. - Адвокатски преглед, 2011, бр. 2, 
с.18-21. 
2 Ратифицирана с Указ № 296 на Президиума на Народното събрание от 7.07.1962 г. - Изв.,  
бр. 79 от 2.10.1962 г., в сила за България от 30.09.1962 г. 
3  ДВ. бр.73 от 27 август 1996г., обн. ДВ. бр.74 от 30 август 1996 г. 
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i) срещу друг кораб или въздухоплавателно средство или срещу лицата или 
имуществото им, на борда им в открито море; 

ii) срещу кораб или въздухоплавателно средство, лица или имущество в място, 
което не е под юрисдикцията на нито една държава; 

b) всеки акт на доброволно участие в използването на кораб или въздухоплава-
телно средство, когато на неговия извършител са известни факти, от които произти-
ча, че този кораб или въздухоплавателно средство е пиратски кораб или пиратско 
въздухоплавателно средство; 

с) всяко действие, представляващо подстрекателство или умишлено улесняващо 
извършването на действията, посочени в букви „а“ или „b“. 

 

В чл. 103 се дава и дефиниция за това  кой кораб  или въздухоплавателно сред-
ство, следва да се третира като пиратски: „Кораб или въздухоплавателно средство се 
смятат за пиратски, ако лицата, които ефективно го контролират, възнамеряват да го 
използват, за да извършат някое от действията, предвидени в чл. 101. Това се отнася 
също за кораб или въздухоплавателно средство, които са били използвани за извърш-
ването на което и да е от тези действия, докато са били под контрола на лицата, ви-
новни за тези действия.“ 

В съответствие с международното право всяка държава има право да извършва 
необходимите действия срещу пирати, открити в открито море. В териториалните 
или вътрешните води на крайбрежната държава незаконните действия попадат под 
юрисдикцията на тази държава. Поради факта, че пиратските действия се определят 
като актове на насилие, извършени в открито море или на място, което не е обект на 
никаква държава. 

Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигур-
ността на морското корабоплаване, приета в Рим на 10 март 1988 година дава по-
подробна правна рамка срещу пиратството.4 България ратифицира тази конвенция 
през 2003 г. и на това основание има право  да иска екстрадиция или да търси наказа-
телна отговорност за извършени пиратски действия в  териториални води  на други 
държави. 

 

Съгласно чл.3 от Конвенцията: 
1. Всяко лице извършва престъпление, когато незаконно и умишлено: 
а) завладее или упражни контрол върху кораб чрез сила или чрез заплаха със 

сила или чрез всяка друга форма на заплаха; 
b) извърши насилствен акт срещу лице, намиращо се на борда на кораб, ако това 

действие може да застраши безопасното плаване на този кораб; 
c) разруши кораб или причини повреда на кораб или на неговия товар, която би 

могла да застраши безопасното плаване на този кораб;  
d) постави или причини поставянето независимо от начина на устройство или 

вещество на кораб, което би могло да разруши или да причини повреда на този кораб 
или товара му, с което би могло да застраши безопасното плаване на този кораб;  

е) разруши или повреди сериозно морски навигационни съоръжения или 
сериозно наруши тяхната работа, ако някое от тези действия би могло да застраши 
безопасното плаване на кораб;  

                                                            
4 Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на мор-
ското корабоплаване от 10 март 1988 г., ДВ, бр. 48 от 2003 г. 
Rome Convention on the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of  Maritime Navigation, 
Rome, 1988. 
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f) предаде съзнателно невярна информация и по този начин застраши безопасно-
то плаване на кораб;  

g) причини телесна повреда или извърши убийство на лице при извършване или 
опит за извършване на някое от престъпленията, посочени в букви „а“ до „f“. 

 
2. Всяко лице извършва престъпление и когато: 
а) се опита да извърши някое от престъпленията, посочени в ал.1; или 
b) подбуди друго лице да извърши някое от посочените в ал. 1 престъпления, ако 

то е действително извършено, или е съучастник по друг начин на лицето, което из-
вършва такова престъпление; 

с) заплаши с условие или без такова, както е предвидено в националното законо-
дателство, дадено физическо или юридическо лице да извърши или да се въздържи от 
извършване на действие, целящо извършването на някое от престъпленията, посоче-
ни в ал.1, букви „b“, „с“ и „е“, ако тази заплаха може да застраши безопасното пла-
ване на кораба, за който става дума.  

В чл. 5  от Конвенцията е предвидено, че всяка страна преследва посочените в 
чл.3 престъпления с наказания, съответстващи на сериозността на тези престъпления.  

 
2. Уредбата в Наказателния кодекс 
Доскоро в  действащата наказателноправна уредба пиратството беше признато 

като престъпление само по отношение на въздухоплавателен съд, но не и по отноше-
ние на кораб. За да се приведе в съответствие НК с Конвенцията за откритото море  
със ЗИДНК в чл. 341б от НК се добави и „кораб”.5 По този начин, в съответствие с 
Конвенцията, всеки неправомерен акт на насилие, задържане или грабеж в открито 
море или в международни води, извършен от екипажа на частен плавателен съд, с 
лични цели и насочен срещу друг плавателен съд, неговия екипаж или имущество се 
наказва като „морско пиратство“.  

Съгласно чл. 341б се наказва всеки, който незаконно завладее въздухоплава-
телно средство, намиращо се на земята или в полет, или кораб, намиращ се в мор-
ските пространства или   във вътрешните водни пътища на Република България или в 
открито море, или на неподвижна платформа, разположена върху континенталния 
шелф, или установи контрол върху такива средства. За такова деяние е предвидено 
наказание лишаване от свобода до десет години. 

По-тежко се наказва деянието по алинея втора, ако е извършено със сила или 
заплашване, ако от деянието е последвала значителна повреда на въздухоплавател-
ното средство, на кораба или на платформата; средна или тежка телесна повреда на 
едно или повече лица или смърт на едно или повече лица наказанието е лишаване от 
свобода от десет до двадесет години или доживотен затвор без замяна, като съдът 
може да постанови и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 - 10. 

В чл. 341в. се криминализаира поставянето на устройство или вещество, което 
може да разруши кораб или повреди или да повреди товара на кораба, намиращ се в 
изключителната икономическа зона на Република България или в открито море, ако 
деянието е от естество да застраши безопасното плаване на кораба. Наказва и онзи, 
който постави на неподвижна платформа, разположена на континенталния шелф, 
устройство или вещество, което може да я разруши или е от естество да застраши 
сигурността й. 

                                                            
5 ЗИДНК, ДВ, бр. 101 от 2017 г. 
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Предвидено е наказание и за всяко лице, което застраши безопасното плаване на 
кораб, като: 

1. разруши, повреди или наруши работата на морски или речни навигационни 
съоръжения; 

2. съобщи информация или даде сигнал, за които знае, че са лъжливи, постави 
лъжлив знак или премахне, или премести знак, предназначен за обезпечаване без-
опасността на движението. 

Наказва се  извършването на насилие спрямо лице, намиращо се на борда на 
кораб, ако деянието е от естество да застраши безопасното плаване на кораба и не 
съставлява по-тежко престъпление – например терористично действие. 

Съгласно мотивите на законопроекта с направените изменения и допълнения в 
Наказателния кодекс България изпълнява препоръката на Комитета на експертите за 
оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма6 към 
Съвета на Европа относно въвеждането на всички форми на пиратство като предикат-
но престъпление към изпирането на пари във връзка с финансирането на тероризъм. 
Във връзка с изпълнение на препоръките на Комитета са  предложени и изменения в 
чл. 108а. Препоръката на MONEYVAL по отношение на чл. 108а е, че той трябва да 
обхване всички престъпления, посочени в деветте конвенции и протоколи, изброени 
в приложението към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на теро-
ризъм.  

Тероризмът като престъпление по българския НК е регламентиран в глава I – 
Престъпления против Републиката, раздел IV, чл. 108а НК. В чл. 108а законодателят 
препраща към други състави на умишлени престъпления – общоопасни престъпле-
ния, престъпления против личността (убийство, тежка телесна повреда, отвличане); 
престъпления против собствеността (по чл. 216 НК – унищожаване или повреждане 
противозаконно на чужда вещ; против реда и общественото спокойствие (чл. 326 НК – 
подаване на неверни сигнали за помощ или злополука по радио, телефон) и др. Със 
същия ЗИДНК, с който бе криминализирано морското пиратство, към текста на  
чл. 108а бяха добавени и съставите на чл. 341б и чл. 341в от НК. 

 
Целта, с която се извършва престъплението е една от основните характерис-

тики, която позволява да се разграничи тероризма от останалите  престъпления 
в НК, включително пиратството. В чл. 108а от НК е предвидена специална цел – 
деецът да създаде смут и страх в населението или да заплаши, или да принуди орган 
на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или 
на международна организация да извърши или да пропусне нещо.  

Същността на пиратството като деяние съгласно международното право е, че то 
се извършва в „частен“ интерес и в преследване на „частни цели“.7 С други думи – 
ако отвличането на лице от екипажа или превземането на плавателен съд, е с някоя от 
целите по чл. 108а от НК деянието излиза от обхвата на определението за пиратство.  

Приемането на разглежданите текстове в НК е съвсем навременно, дори закъсня-
ло, тъй като проблемът с морското пиратство е сериозна заплаха за регионалните и 
международните икономическа сигурност, за свободната и безопасна международна 

                                                            
6 Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of 
Terrorism (MONEYVAL). 
7 Князева, Н.А., Князева, Е.А. Применение норм международно-правового характера как один 
из способов противодействия морскому терроризму и пиратству. Криминологический журнал 
Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 4. c. 175–187. 
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търговия, а в последните години на ескалиране на конфликти в Близкия изток и с не-
законното преминаване на държавни граници и терористични действия проблемът за 
безопасността, в това число и в открито море става все по-актуален. В тази връзка 
България, като член на Европейския съюз съблюдава стриктно препоръките Комите-
та на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на 
тероризма към Съвета на Европа и приведе в съответствие законодателството ни с 
конвенциите и протоколите, изброени в приложението към Конвенцията на Съвета на 
Европа за предотвратяване на тероризъм. 
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Abstract: The paper presents an approach for modeling intelligent IoT context-sensitive 
systems. Ambient-oriented modeling allows for the tracking of processes in the area under 
consideration, taking into account dynamic environmental changes. The main concepts and 
characteristics of the approach are considered. Described is the formal System of Context-
aware Ambients (CCA) supporting the approach. The application of CCA modeling in a 
Virtual Physical Space (ViPS) is demonstrated. 
 
Key words: Ambient-oriented modelling, CCA, context-aware systems, IoT, ViPS 

 
 

Introduction 
The development of society under the Fourth Industrial Revolution determines the 

need to create new Cyber-Physical Spaces (CPS) that provide dynamic interaction between 
the real world and the virtual world [1]. These systems take account of changes in the 
physical world and adapt this information to the goals, desires and needs of the individual 
users.CPSs enable the physical world to merge with the virtual world by integrating 
computational and physical processes by facilitating the close integration of computing, 
communication and control in their operation and interaction with the environment in 
which they are located [4]. Software IoT architecture includes various types of active and 
passive components - mainly agents, but also services, modules, ontologies. It is convenient 
to use intelligent, autonomous, contextually-informed or context-sensitive components.The 
development of such environments requires the creation of new approaches, models, 
abstractions, methods and technologies to integrate the individual components of the 
system. Due to hardware and software complexity and heterogeneity, the construction of 
IoT applications is associated with serious risks. It is inappropriate, inefficient and 
financially disadvantageous to directly develop such systems, which determines the need 
for a preliminary modeling and prototyping process of the developed system.Choosing the 
adequate modeling approach is of particular importance. The paper presents an appropriate 
approach to modeling IoT systems, known as Ambient-oriented Modeling (abbreviated 
AOM). We will present the modeling of services that take place in Virtual Physical Space 
(ViPS) which can be adapted to build IoT applications in various domains. This type of 
modeling is based on the concept of context. A widely accepted is Dey's definition  [2, 3], 
according to which context is any information that can be used to categorize the state of an 
entity - a person, place or object that is considered to be related to the interaction between 
user and application, including the user and application itself. 

The article is structured as follows: in the second section, the basic concepts are 
discussed; the third section briefly discusses widely used formalizations for AOM; fourth 
section presents the ViPS architecture; a CCA-model of typical demonstration service is 
discussed in the fifth section. 
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2. Ambients. Ambient Intelligence and IoT 
An Ambient is an identity with the following characteristics [9]: 
 Narrowness - limited location, where action is happening; 
 Inclusion – one ambient can be included in other one. Thus, ambient hierarchies 

can be created; 
 Mobility – an ambient can change its location in the ambient hierarchy. If it 

contains other ambients in itself, it moves along with its entire hierarchical structure. 
 

For modeling purposes, an ambient will be presented as a structure with the following 
elements: 

 Identifier (name) – a mandatory element that serves to identify and control access. 
 Corresponding multitude of local agents (threads, processes) – these are 

computational processes that work directly in the ambient and in a sense control it. 
The plurality of adjacent sub-ambients in turn have identifiers, agents and sub-
ambients. Thus, there is the possibility of recursively building different complex 
Ambient-structures. 

Ambient Intelligence (AmI) makes the daily information space of users more 
„sensitive“ to their problems and peculiarities by adding sensors and effectors to interact 
with both the environment and the people in it. All these devices are connected through a 
suitable computer network. The main features of AmI technologies are the following [10]: 

 Sensitivity - Recognize objects and subjects in the environment and react to their 
behavior; 

 Adaptability – adjust their behavior according to the specific situation. 
 Transparency – the technologies used are invisible to consumers; 
 Universality – one of AmI's ideas is to be present anywhere, where available 

information allows the system to respond more adequately to emerging events; 
 Intelligence – methods of artificial intelligence are used. 
The basic idea behind AmI is that the applications in the space, using dynamic data 

from the real world and background data accumulated over time, can make decisions for the 
benefit of users in it [11]. Typical examples are personal assistants who, depending on the 
situation, are able to provide proactive help or exercise restraint. Sensible requirements to 
them can be the ability to recognize the user, to know the preferences and aims, to show 
empathy to the moods and emotions of the users, etc. 

The convergence of AmI and IoT [12, 13, 14] aims to build space in which intelligent 
Web-enabled objects collaborate to exchange their own data and services - thus providing 
comprehensive services to consumers. According to the AmI and IoT vision, the devices 
are widespread in the space in the form of sensors, actuators, smart devices, active labeled 
objects or mobile robots. These devices are interconnected and can always and anywhere be 
accessed through a variety of small mobile devices. Compared to classic web services, AmI 
and IoT provide not only computing and software resources but also various levels of 
control of physical devices and events[15]. Using IoT and AmI technologies, the number of 
consumer support services is steadily increasing. These services are dynamic due to 
frequent changes occurring in the space. 

 

3. Ambient-Oriented Modeling (AOM)  
There are different formal systems that are used for ambent-oriented modeling. Basic 

formalism is π-calculus [16], which presents a type  process-calculations. A basic concept 
in π - calculus is the channel, as one channel being able to „move“ through other channels. 
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Processes of motion are modeled as the movement of channels that refer to these processes, 
so there is no clear indication in the π -calculus that the processes themselves are moving. 
However, the basic concepts of π -calculus are the basis for creating a number of other 
formalizations. In [17, 18] there are versions of the π-calculus, expanded with primitives, 
allowing migration between named locations. Join-Calculus [19] is a reformulation of the π 
-calculus with a more clear idea for  locations of interactions. An important extension of the 
π -calculus, known as Ambient Calculus (AC), is presented in [20] where the mobility 
paradigm is adopted. Ambients are hierarchically structured, agents are limited to ambients, 
and ambients move under the control of agents. New paradigm is the movement of self-
contained nested environments that include background data and real-time computing, as 
opposed to more commonly used techniques that move individual agents or objects. The 
successor to AC is the Calculus of Boxed Ambients (CBA) [21].  

Calculus of Context-aware Ambients (CCA) extends the CBA with new constructions 
to enable mobile ambients to respond to changes in the space in which they are running 
[22]. Consequently, mobility and awareness of context are of particular importance. To 
represent the properties of CCA processes, a logical language is used, in which the 
contextual expression plays a major role. Contextual expressions are used in CCA to ensure 
fulfillment of a certain opportunity only under certain conditions of the environment, ie. in 
a certain context.The formal semantics of the CCA expands the CBA with the following 
characteristics: the ability to perform processes only while ensuring the conditions in a 
particular context; processes abstract processes through context mechanisms; CCA can 
fully implement π -calculus modeling by providing much better opportunities for context-
aware ambient modeling. 

CCA Ambients are treated as an identity that is used to describe an object or 
component - a process, a device, a location, etc. Each Ambient has a name, a boundary, and 
may contain other ambients within itself, and be included in another ambient. There are 
three possible relationships between two ambients -parent, child and sibling. Each ambient 
can communicate with other ambents around it. Ambients can exchange messages with 
each other. The process of messaging is done using the handshaking process. The notation 
„::“ is a symbol for sibiling ambients; „↑“ and „↓“ are symbols for parent and child; „<>“ 
means sending, and „()“ - receiving a message. An ambient can be mobile, i.e. to move 
within the surrounding environment. There are two ways to move: inwards and outwards, 
which allow ambients to move from one location to another. The CCA can distinguish four 
syntax categories: locations α, opportunities M, processes P and contextual expressions k.  

Locations are basic parameters for Ambients. The location α can be: „↑“, meaning a 
parent ambient; „n↑“ is used for a specific parent named n; „↓“ refers to child ambient, and 
„n ↓“ denotes a specific child ambient named n; the sign „::“ is used to show a sibling 
Ambients, and „n ::“ indicates a specific sibling ambient named n. Every ambient can also 
use an empty string to turn to itself. 

Opportunities can use in various aspects such as the opportunity moving allows of 
Ambient to move around in and out. The opportunity calling of process α<y> coupled to x 
in space α is realized by substituting each fact parameter from the list y with its 
corresponding formal parameter. Ambients can exchange messages, and by the opportunity 
α<y> one ambient can send a list y of names to location α, and by the opportunity α(y) 
another ambient will receive a list of variables y of location α. The opportunity „del n“ 
allows deleting ambient n if it is empty. This feature is allowed only for parent of the 
removed ambient. 



 
 
 
 
 
 

Международна научна конференция „Синя икономика и синьо развитие“         БСУ, 2018 

 

523 

Processes are a basic syntax category in CCA modeling. Process 0 does nothing and 
ends immediately. The process P | Q indicates that the process P is performed in parallel 
with the process Q. The process (νn) P expresses that the range of the name n is limited to 
the process P. The doubling sign is „!”, So the process „!P” is a process that can to create a 
new copy of the process P, i.e. !P = P |!P. The process n [P] denotes an Ambient named n, 
and P is the process that describes the ambient behavior. The pair of brackets „[„ and „]“ 
define the boundary of the Ambient. 

Contextual expression defines the condition that must match with the surrounding 
environment of the performed process. The contextually guaranteed pre-condition „k?M.P” 
is a process that waits and does not realize the opportunity M, which will be followed by 
the P process, while the environment does not satisfy the contextual condition k. The using 
of the contextually guaranteed pre-condition is one of the two main mechanisms for 
realizing contexts in CCA. The second mechanism is related to the process abstraction 
xΔ(y).P, which means the connection between the name x and the process P as y is a list of 
formal parameters. Thus, the name x may be associated with more than one process in 
different Ambients. Calling the process abstraction x is realized by αx <z>, where α is the 
location in which the process abstraction is defined, and z is the list of actual parameters 
that are associated with the corresponding formal parameters. 

 
4. ViPS (Virtual Physical Space)as IoT application  
The idea of an IoT ecosystem is based on the notion of „things”, that are the basic 

building blocks of the space.  They provide connection and interaction between physical 
and digital worlds in the Internet. Every „thing“ must provide sensory information and to 
have computational and processing capabilities. All these capabilities define it as an 
autonomous, active structure that can share knowledge and information with other planning 
and decision-making environments to achieve for personal or shared purposes. In addition, 
the „things“ should be able to communicate seamlessly across a network as form a „things“ 
hierarchical network structure. 

In accordance with this concept, the ViPS architecture  provides virtualisation of real 
objects that can be adapted to a specific domain. In aspect of software technologies, this 
means creating digitized versions of physically real objects that can be defined and digitally 
interpreted. Thus, ViPS architecture reflects and represents in the digital world an 
essentially identical model of the real physical world in which processes, users and 
knowledge in a particular area interact with each other in a dynamic, personalized and 
context-sensitive way. Modeling „things“ takes into account factors such as events, time 
and location. The analytical sub-space (AS) provides tools for the preparation of domain-
specific analyzes supported by four structures. ONet is a hierarchy of ontologies that 
present the main features of things in the defined domain. ENet models different types of 
events and their characteristics (identification, conditions for occurrence and completion) 
that are representative of the domain of interest. TNet provides the opportunity to present 
and work with temporary aspects of things, events, and locations. In ANet  the spatial 
characteristics of „things“ and events can be modeled as ambient stricture. The work with 
these structures is supported by specialized interpretators based on the official specificatios 
as Interval Temporal Logics (ITL [5]), CCA [6], and Event Model (EM) [7]. Inferences and 
conclusions made by model interpretation use background knowledge and domain 
documents stored in Digital Libraries Subspace implemented as open digital repositories 
satisfying DSpace specification. 
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The operative assistants, implemented as rational intelligent agents, provide access to 
the resources of both sub-spaces and accomplish interactions with personal assistants and 
web applications.   

Guards (GA) act as a smart interface between the virtual world and the physical world. 
They provide Physical World state data obtained from IoT Nodes that are transferred to the 
virtual environment of the space through an appropriate interface. There are many IoT 
nodes that access to sensors, „things“ and sensor-moving devices found in the physical 
world. 

Due to the complexity of the system, it is difficult for users to work with it. The access 
to ViPS is controlled and personalized. Personal assistants (PA) that work on behalf of 
users and are aware of their needs will prepare scenarios for meeting customer requests and 
manage and control their performance by interacting with ViPS's middleware software. 
Public information resources are available through appropriate web applications. 

 
5. CCA-modeling an exemplary tourist service in ViPS 
Let's look at ViPS space, that provide information and services related to the tourist 

context. In DL Subspace is structured information related to touristic objects in a particular 
domain. Analytical Subspace (AS) provides tools for the preparation of tourism-specific 
analyzes through its four core structures: ONet provides a network of ontologies supporting 
information on various aspects of tourist sites - Renaissance houses, embroidery, traditional 
costumes, crafts, etc .; ENet provides the appropriate services such as visiting tourist sites, 
providing information on timetables for touristic ships, buses, airplanes, etc .; TNet 
guarantees the temporal aspects of the services provided, and ANet allows modeling of the 
spatial characteristics of the „things“ and events such as route generation, etc. The PTA will 
act as a personal tourist guide. It communicates with the user through his personal mobile 
device. Each component of the space will be represented in the model by a specific 
operational Specialist Assistant (SA). Guards (GA) will provide the link with the physical 
world and will take care of the tourist's safety during the performance of services. In order 
to model the services in this space, it is necessary to present the considered components as 
an ambient structure (Fig. 1). 

 

 
 

Fig.1. ViPS Ambient Structure 
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CCA-Modeling Ambients: 
 

 Personal Touristic Assistant (PTA) – Ambient, representing a special type of 
personal assistant that provides communication with the environment and provides 
user-friendly services to individual tourists 

 WApps (WEB Applications) – Ambient, providing connection to external 
information systems (eg related to meteorological forecasting, information on sea 
water in the Black Sea region, etc.) 

 AS (Analytical Subspace) with sub-ambients ONet, ENet, TNet and ANet 
 DL (Digital Libraries) – Ambient providing the information related to the 

particular domain. 
 SA (Specialist Assistants) – Ambient providing communication in the system. This 

ambients contains a hierarchy of ambients presenting operational assistants that 
guarantee the work of individual components in space. 

 GA (Guard Assistants) – ambient – structure of the guards in the space 
 IPW (Interface Physical World) – Ambient providing communication between the 

physical and the virtual world. 
 IoTN (IoT Nodes) – ambients representing different physical units-sensors and 

„things“ delivering information from a dynamically changing environment (eg 
temperature sensors, etc.). 

 

Tourist is located in the region of Burgas and wishes to visit the island of Saint 
Anastasia. Will consider the following scenario for interaction between participating 
ambients: The PTA sends a message to the SA to search for information about the touristic 
objects in the around area. SA sends the request to DL, from which it receives a list of 
touristic objects near the tourist. The tourist chooses to visit the island of Saint Anastasia 
and the PTA sends a request to the system for verification of island visit  opportunity. SA 
directs the request via the AS to ENet, where it is determined whether some ship will go to 
the island in the next 1 hour interval, whether there are tickets and whether the museum is 
open. If so, the PTA sends a purchase ticket request to the ENet ambient that manage 
executing of the service. Upon successful completion of the service, the PTA sends a 
request to generate a route to the port. The message is transmitted via AS to ANet, where a 
list of possible routes is generated according to the current location of the tourist. After 
choosing a particular route, the PTA sends it to TNet for execution. In dynamic mode GA 
tracks changes in the environment – temperature, humidity, rainfall, etc. and in the case of 
storms, low temperatures, etc. sends a warning message to the PTA. This information is 
collected from a variety of sources – from IoTN through IPW, as well as from external 
applications (eg, web sites for forecasting).At the scheduled time of departure of the ship, 
ENet launches the event and the remaining ambients in the space begin two-way 
communication to provide the tourist with the necessary information during his trip. The 
PTA sends a request to the DL- ambient to search for information related to the tourist sites 
of the island. SA directs the request to the DL and receives general information or a 
notifying message from there. It then transmits the request through the AS to the ONet and 
from there it receives structured information about the individual objects, that the user is 
expected to visit on the island (eg information about the type and architectural features of 
the buildings). Information is sent to the tourist via his PTA. 

The CCA model of the presented service can be described through the processes of the 
participating ambients as follows: 
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AS PTAi location visitIsland AS PTAi HasShip HasTicket OpenMuseums

AS PTAi buyTicket AS PTAi OK

  
     

 

PANet≅ ( , , ).0 |

, .0

AS PTAi location getRouteToPort

AS PTAi ListRoutes

 
    

 

PTNet≅ ( , , ).0 |

, .0

AS PTAi location Route

AS PTAi Navigator

 
    

 

PONet≅ ( , ).0 |

, .0

AS PTAi getMoreInfo

AS PTAi specificInfo

 
    

 

PDL≅ ! :: ( , , ). :: , .0 |

! :: ( , ). :: , .0

SA PTAi location getTourObjs SA PTAi ListTourObjects

SA PTAi getMoreInfo SA PTAi mainInfo

  
   

 

PGA≅
! :: ( , , ). :: , . :: , .0 |

:: ( , 1). :: ( , 2). :: , 1, 2 .0

SA PTAi location visitIsland WApps PTAi location IPW PTAi location

WApps PTAi InfoPW IPW PTAi InfoPW SA PTAi InfoPW InfoPW

    
   

  

PWApps≅  ! :: ( , ). :: , 1 .0GA PTAi location GA PTAi InfoPW    
PIPW≅ ! :: ( , ). :: , .0 |

:: ( , 2). :: , 2 .0

GA PTAi location IoTN PTAi location

IOTN PTAi InfoPW GA PTAi InfoPW

  
   

 

PIoTN≅  ! :: ( , ). :: , 2 .0IPW PTAi location IPW PTAi InfoPW   

 

6. Conclusion 

The paper examines the possibilities of an intelligent context-aware modeling 
approach, known as ambient-oriented modeling. The approach is particularly suited to 
supporting the development of IoT applications. The application of the approach to 
developing a particular model through CCA is demonstrated. The model presented in the 
article is just one of the elements of the overall model of ViPS. In order to test the 
architecture proposed in this paper, a prototype is developed to support e-learning at the 
Faculty of Mathematics and Informatics of Plovdiv University [6,24]. Some experiments 
have been conducted for IoT monitoring of water in large open water basins. New domains 
are sought, e.g. smart cities and intelligent touristic guides [25]. 
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ТРАНСГРАНИЧЕН ТУРИЗЪМ В РЕЧНИТЕ ТЕРИТОРИИ  

ПО РЕКА ДУНАВ 
 

Теодора Велева Ризова 
Нов български университет 

tedirizova@mail.bg 
 
 
Анотация: Река Дунав е общ икономически, природен и туристически потенциал за 
много европейски страни. Трансграничният туризъм открива възможности да се 
опознаят държавите, народите  и техните култури, да се развие туристическата 
инфраструктура и да се подобри сътрудничеството мужду държавите при из-
граждането на общи трансгранични туристически пътеки, което от своя страна 
ще допринесе за по-успешен маркетинг на туристическите дестинации в речните 
територии. 

 
 

Река Дунав е втората по дължина река в Европа с обща дължина от 2,880 км. 
Този главен воден поток извира в Германия. Преминава през Австрия, Словакия, 
Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България и Молдова и накрая чрез делтата на 
река Дунав в Украйна се влива в Черно море. Следователно, за много европейски 
страни река Дунав е общ икономически, природен и туристически потенциал. Тя 
свързва източните и западните европейски страни, култури и народи. 

Пешеходния туризъм позволява на туристите да опознаят директно държавите и 
културите. Ето защо изграждането на трансграничен пешеходен туризъм по Дунава 
не само развива туристическата инфраструктура, но и подобрява връзките между 
всички граничещи държави. Освен това посетителите получават възможността да 
разширят хоризонтите си и да се срещнат с различни пейзажи и региони1.  

По този начин те допринасят и към целта на Европейския Съюз  за изграждане 
на политики2, които да отговарят на екологичните, транспортни и социално-икономи-
чески нужди на Дунавския регион.  

Развитието на устойчив туризъм допринася за изграждане на благоприятна 
икономическа, екологична и социална среда и по този начин улеснява създаването на 
дългосрочни ползи за целия Дунавски регион. 

Състоянието на пешеходния туризъм е различно във всяка една от държавите по 
река Дунав. Някои държави вече използват потенциала на този уникален регион, 
други все още разработват туристически стратегии  за развитие на  речните терито-
рии  по Дунав3.  

                                                            
1 ГЕОРГИЕВ, Георги. Природа под закрила: Националните и природните паркове и резерва-
тите в България. София: Гея - Либрис, 2010. 
2 ШИКОВА, Ингрид. Политики на Европейския съюз. София: Университетско издателство 
„Св. Климент Охридски“, 2012. 
3 Стратегия на ЕС за Дунавски регион: единен отговор на общи предизивикателства. 
Министерски съвет. Портал за обществени комуникации  [онлайн]. [видяно на 23.03.2018]. 
Достъпно на: http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=139 
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В Германия работи активно Deutsche ARGE Donau за маркетинга на германския 
дунавски регион. 

Организацията е разработила офертата “Пешеходен туризъм без багаж по поре-
чието на река Дунав”, която започва в Донауешинген и завършва в Пасау.  

Други пешеходни участъци или пътеки имат също допир с Дунавския регион 
(например Donau-Zollernalbweg близо до Зигмаринген, пешеходен туризъм близо до 
Бад Гьогинг или Jurasteig).  

Повечето туристи идват от близки и далечни околности. Доминиращите страни 
на произход на туристите от чужбина са Австрия, Швейцария, Франция и Холандия.  

Що се отнася до продължителността на престоя, еднодневните пътувания без 
нощувка са преобладаващи. Повечето туристи пристигат със собствен автомобил.  

Значението на туризма в немския дунавски регион е голямо до средно – лесно 
могат да се открият многобройни туристически информационни бюра4. 

Работи се по оптимизиране на изцяло непрекъснат участък за пешеходен тури-
зъм по поречието на река Дунав в Германия и то  представлява стандартизирано мар-
киране на пътя, със стандартизирани места за почивка, с карти и GPS данни , които 
отговарят на изискванията на туристите и възможност за резервиране на пакети за 
пешеходен туризъм. 

 
Австрия 
Инфраструктурата за пешеходен туризъм в Австрия е с високо качество и много 

дълги участъци по поречието на река Дунав.   Добре развити пешеходните обиколки. 
Две организации - WGD Tourismus GmbH и Donau Niederösterreich Tourismus GmbH 
отговарят за маркетинга на австрийския дунавски регион и след големия успех на 
дунавската велопътека инициираха и разработиха пешеходни пътеки по поречието на 
река Дунав. 

В Горна Австрия се намира Donausteig, която в по-голямата си част е разполо-
жена на двата бряга на реката. На северния бряг тя започва в баварския град Пасау, 
преминава през Линц до района на Штруденгау и завършва при Свети Никола.  

На южния бряг Donausteig започва от Пасау, преминава през Линц и стига до 
Енс. Цялата пътека е разделена на 23 етапа. При 40 кръгови обиколки е възможно да 
се напусне главната пътека и да се открият околностите на река Дунав. По Donausteig 
туристите намират стандартизирана маркировка, указателни табели и места за по-
чивка с истински местни мебели и информационни табла.  Места за настаняване  
осигуряват за туристите удобства, съобразени с техните потребности 5. 

По продължениена двата бряга на река Дунав в Долна Австрия между Мелк и 
Кремс преминава Welterbe-steig Wachau. 

Стандартизирани маркировки и указателни табели дават възможност на турис-
тите за изживявания и в двете посоки (www.welterbesteig.at).  

Зоните за пешеходен туризъм в Австрия са лесно достъпни с обществен 
транспорт (най-вече с автобус). Пешеходните обиколки могат да се комбинират с 
круизен туризъм по река Дунав или пътуване с влак. 

 
 

                                                            
4 Die junge Donau [online].[viewed on 23.03.2018]. Available on: www.deutsche-donau.de 
5 Donau Oberösterreicht [online].[viewed on 23.03.2018]. Available on: 
https://www.donauregion.at/wandern-am-donausteig.html 
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Словакия  
В Словакия течението на река Дунав е с дължина 172 km – от Братислава до 

Естергом. По пътя си река Дунав преминава през три словашки региони: Региона на 
Братислава, региона на Търнава и региона на Нитра, всички носещи имената на най-
големите градове в тях. Туристи ги привлича не само град Братислава, но и древните 
мелници и красивите заливни гори по поречието на река Дунав.  

Пешеходният туризъм е многоперспективна област от туристическата индустрия 
не само Словакия, а и за целия Дунавски регион. Общата дължина на маркираните 
пътеки е повече от 14 000 км. Повече от 95% от тези пътеки са в хълмистата част на 
страната. 

В момента най-привлекателните за туристите са регионите на Братислава и 
Щурово, които са популярни като достъпни дестинации.  

 
Унгария 
Унгарската част на река Дунав достига 417,20 km. Най-важните градове на 

Дунав са Гиор, Комаром, Естергом, Вишеград, Сентендре, Будапеща, Дунауйварош, 
Калокса, Байя, Мохач.  

ЮНЕСКО обяви Голямата низина по поречието на река Дунав, заедно с нацио-
налния парк „Хортобаги” в унгарската пуста, за световно наследство  

(www.danube river.org/de/ungarn). 
Националната синя пътека, част от Европейската пътека за ходене на дълги 

разстояния E4, осигурява добре изградена инфраструктура за пешеходен туризъм в 
Унгария. Тъй като той има дълга традиция, унгарците, както и международните 
туристи, ценят добре изградената инфраструктура.  

 
Хърватия 
Течението на река Дунав е приблизително 134 км по хърватско-сръбската грани-

ца. Славония, разположена в североизточната част на Хърватия, е район, доминиран 
от реките Дунав и Драва (Драу). На около 20 km от Осиек Драва се влива в река 
Дунав.  

Хърватия предлага широка мрежа от туристически пътеки, най-вече в районите 
по протежение на Средиземно море, и островите, съответно. Въпреки, че туризъм не 
е основната туристическа дейност в Славония, съществува потенциал за сътрудни-
чество. 

 
Сърбия 
Река Дунав влиза в Сърбия близо до Безани, продължава по протежение на гра-

ницата между Хърватия и Сърбия, след това преминава през Нови град и Белград и 
най-накрая напуска страната близо до Рам. Реката минава през осем региона и 
общата й дължина в Сърбия е 587 km. Регионите са: Западна Сърбия, Южна Бака, 
Срем, Белград, Южен Банат, Подунавие, Браничево и Бор. 

Два пешеходни маршрути Е4 и E7 пресичат Сърбия. Тези маршрути предлагат 
на туристите възможността да опознаят източната и западната част на Сърбия, 
минавайки през най-важните забележителности и опознавайки ландшафта и хората.  

Маршрутите E4 и E7 обхващат основни атракции като Железни врата, пресичат 
Национален парк „Фрушка гора” и  водят до прочутите православни манастири.  
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България 
В България река Дунав е речната граница с Румъния и достига дължина от  

471 km. Река Дунав е единствената плавателна река в страната. Тя пресича седем 
региона на страната: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и 
Силистра.  Като се има предвид фактът, че България разполага с много планини – 
Рила, Пирин, Стара планина, Родопите, Средна гора, Витоша в околностите на 
София, страната предлага добре изградена инфраструктура за пешеходен туризъм. 
Също така, Европейските пешеходни пътеки за ходене на дълги разстояния Е4 и E3 
преминават през Северна и Южна България. 

Особено Западна Стара планина предоставя забележителна мрежа от туристи-
чески пътеки. 

 
Румъния 
В Румъния река Дунав минава през 12 общини, а именно Караш-Северин, 

Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Галац, Гюргево, Кълъраш, Констанца, Яломита, 
Браила и се влива в Черно море в района на Тулча. Дунавският регион се характери-
зира с огромно езиково, етническо и религиозно многообразие. Пешеходни туристи-
чески маршрути са създадени в национални и природни паркове по поречието на 
река Дунав. 

- Portile de Fier (Железни врата)  
- Браилски малък басейн  
- Биосферен резерват в делтата на река Дунав  
Районът на Железни врата се намира на границата между Румъния и Сърбия. В 

рамките на румънската част може да се намери Природен парк „Железни врата”. 
Природният парк Комана се намира на около 40 км. южно от Букурещ и е втората по 
биоразнообразие влажна зона на Румъния. Преди вливането река Дунав в Черно море 
има още две защитени местности, които предлагат на посетителите красиви пейзажи – 
природен парк Браилски малък басейн и Биосферен резерват делтата на Дунав. 

 
Mолдова 
Река Дунав стига до Молдова близо до Кахул. Тя само минава през страната в 

басейна на река Дунав за приблизително 340 m. Около 1 милион души живеят в ба-
сейна на река Дунав в Молдова, но само 8% от площта е заета от населени места. В 
района на Кахул, по-специално в басейна на долен Прут и само 20 до 30 км от място-
то на вливането на Прут в Дунав, се намират езерата Манта и Белеу.  

Основни дестинации, от които идват туристите, са Румъния и Турция, следвани 
от Русия, Украйна и Италия. 

В този район има огромен потенциал за екологичен туризъм. Като се има 
предвид факта, че в страната има много защитени местности, тук би могъл да се раз-
вива пешеходен туризъм, особено в резерватите Падуреа Домнеска (Padurea 
Domneasca), Плаиул Фагулуи, (Plaiul Fagului), Кодри (Codrii) и др.  

 
Украйна 
Дунав влиза в Украйна близо до езерото Кахул, в района на Одеса, а след това 

влиза в Резервата в делтата на река Дунав преди накрая да стигне до Черно море. 
Пешеходните туристи в рамките на региона на Одеса основно идват от по-близките 
околности и само малцина идват от Русия или други страни.  
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Пешеходния туризъм е доста развит в Крим и Карпатите, но не е развит в ре-
гиона на делтата на река Дунав поради липсата на инфраструктура. 

Поради това няма маркирани туристически пътеки, нито пък добре изградена 
структура за настаняване. Въпреки това, има големи очаквания за региона за разви-
тие на пешеходния туризъм, за да се промени ситуацията. 

 
Заключение 
Общото за всички страни е, че притежават туристически акценти, вълнуващи 

природни забележителности и интересна култура по поречието на река Дунав и 
затова заслужава да се създаде туристическа пътека по поречието на река Дунав. По 
отношение на съществуващите туристически пътеки, различията между страните са 
много големи. Германия и Австрия вече използват потенциала на пешеходния 
туризъм по поречието на река Дунав, като интегрират граничните общности или като 
осигуряват инфраструктура за пешеходен туризъм, вело туризъм и круизен туризъм, 
но в страни като Унгария, Словакия и Сърбия има потенциал за използване на 
Европейската пътека за ходене на дълги разстояния. Следователно, с цел създаване 
на трансгранично сътрудничество използването на подобни или едни и същи знаци   
и общи туристически пътеки ще се счита за предимство. 

По отношение на картите и брошурите, Австрия и Германия предлагат голям 
брой брошури и също така осъществяват трансграничен маркетинг на дестинациите в 
речните територии. Това може допълнително да мотивира другите крайдунавски 
страни да обединят своите маркетингови усилия с цел популяризиране на региона на 
река Дунав. Настаняване се осигурява във всички страни. за пешеходни туристи. По 
отношение на обиколките и пакетите трябва да се спомене, че пешеходният туризъм 
е в основата на дейността на много национални и международни тур-оператори. 
Въпреки всичко, водачите и тяхната дейност са също и обект на националните 
асоциации за пешеходен туризъм. Предвид факта, че в рамките на Европейската 
асоциация за пешеходен туризъм пътеките се установяват и поддържат от национал-
ните асоциации за пешеходен туризъм, това би било голям потенциал за обща пеше-
ходна пътека. 

Създаването на трансгранична пешеходна туристическа пътека може да се об-
мисли главно като свързване на туристическите пътеки в Германия и Австрия и час-
тично в страни като Унгария, Словакия, Хърватия и в рамките на региона на делтата 
на река Дунав. Като се има предвид комбинацията на пешеходен туризъм, вело 
туризъм и круизен туризъм, има потенциал за създаване и разширяване на съществу-
ващото трансгранично предлагане.  Участието на регионите за пешеходен туризъм по 
поречието на река Дунав играе важна роля по отношение на създаването на общи 
етикети, стандарти за качество, означаване и сертифициране на местата за настаня-
ване.  

Освен това международното сътрудничество с асоциации за пешеходен туризъм 
като Европейската асоциация за пешеходен туризъм би улеснило още повече създа-
ването и означаването на трансгранични пътеки. 

Повечето страни са посочили тяхната мотивация за трансгранично сътрудни-
чество, както и воля за подобряване на тяхната инфраструктура за пешеходен тури-
зъм.  
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Това би следвало да засили устойчивия туризъм в региона6  и да  засили  провеж-
дането на дейности по осъществавяне на  Стратегията на ЕС за Дунавския регион. 

Като обобщим всички тези аспекти, има голям потенциал за постигане на една 
обща цел – увеличаване на предлагането от туристически продукти и създаване на 
общи стандарти за трансграничен туризъм в рамките на Дунавските речни територии. 
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