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THE DIGITAL PUSH TO THE REGIONAL SMART 

SPECIALISATION IN THE QUADRUPLE-HELIX FRAMES 
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Annotation: Contemporary digital technologies lead to globalization, help solve 
environmental problems, necessitate the emergence of new business models and create 
conditions for significant regional differences in the living standards of the population. A 
need arises to devise strategies for achieving a balanced and sustainable economic and 
social development of regions and for overcoming the existing intra-regional and inter-
regional disparities. 
In line, the Quadruple Helix Model of innovation recognizes four major actors in the 
innovation system: science, policy, industry, and society. In keeping with this model, more 
and more governments are prioritizing greater public involvement in innovation processes. 
The design, building and functioning of smart regions provides the opportunity to come up 
with effective solutions for optimal utilization and saving of energy, reduction of the 
consumption of non-renewable resources, control of environmental waste, ensuring 
sustainable development, optimization of the efficiency of urban systems, that leads to 
increasing the quality of life of the populations. 
 
Key words: Entrepreneurial types, the Global Entrepreneurship Monitoring, Employment 
generation drives, promoting pro-employment entrepreneurs. 

 
 

Introduction 
In this paper the crossing points of the Quadruple-Helix model and the outlines of the 

sectoral specialization of the regional economies with their innovative potential and the 
priority guidelines for the development of scientific research and innovations will be 
outlined. A special focus will be on the digitalisation acting as a push factor for the 
processes.1 The 2014-2020 period has put the regional and urban dimension at the very 
heart of Cohesion Policy. At least 50% of the ERDF resources for this period will be 
invested in urban areas. This could increase even further, later in the period. Around 10 
billion euros from the ERDF will be directly allocated to integrated strategies for 
sustainable urban development. And about 750 cities will be empowered to implement 
these integrated strategies for sustainable urban development. 

Given that investment in research and development (R&D) is one of the most important 
factors in enhancing technological progress and economic growth in developed and 
developing countries, many countries have steadily increased investment in national R&D 
programs for industrial technologies, fundamental science research, and education, 
infrastructure, and defense technologies. In addition, governments endorse R&D promotion 

                                                            
1 The field research partly is accumulated on the results of the IRISI („Indexing the Regional 
Innovative Levels in the Sectors of the Economy - scenario for the identified in the ISSS four priority 
thematic areas for smart specialization and their positioning towards the circular economy”) project 
financed under the Bulgarian National Scientific Fund. 
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policies to correct for potential market failure that is caused by R&D's positive externalities 
and the discrepancies between the social and private rates of return to R&D. Direct 
government R&D promotion policies such as subsidies and tax incentives for R&D, 
however, may only stimulate private R&D activities and expenditures to a certain level 
with limited effects.Moreover, a high R&D intensity1 of a country cannot guarantee better 
innovative capabilities of universities, industries, and government. Rather, studies showthat 
indirect R&D policies, including “university–industry spillovers, policies that foster human 
capital and networking/coordination support,” have strong relations with innovative R&D 
outputs. 

 
The smart regional and urban focus 
There is a focus on five policy objectives around a (1) Smarter, (2) Greener, (3) 

Connected, and (4) Social Europe, and a new cross-cutting objective (5) to bring Europe 
closer to citizens by supporting locally developed investment strategies across the EU. 
Cohesion Policy will continue to support integrated territorial and local development 
strategies through various tools and empower urban authorities and territorial bodies in the 
management of the funds, while requiring strong local partnerships with relevant 
stakeholders. The urban dimension of Cohesion Policy will be strengthened, with 6% of the 
European Regional Development Fund dedicated to sustainable urban development 
strategies. There is also a new European Urban Initiative to support cities to innovate, 
access knowledge and understand policy, and support networking and capacity building. 

Other promoters of ‘metromania’ – a label given by Morgan (Morgan, K.., 2016) in 
some critics to the metro-centric economic policies that enforce agglomeration – include 
policy-makers (the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 
the European Union), consulting firms and popular media outlets. By now this rather 
narrow conceptualization of city-regions has been widely debated (Beel, D., 2016). 
Regulation, governance and agglomeration: Making links in city-region research. 
highlighting the need for academic and policy discussions on city-regions to take a more 
critical approach and articulate larger problematics (Kipfer, S., 2004). 

This parallel body of thought, often referred to as progressive regionalism, represents 
the point of departure of the present paper. Progressive regionalism has reinvigorated the 
city-region debate by focusing especially on issues of social equity and sustainability, 
largely disregarded in the past. Introduction to symposium: Is progressive regionalism an 
actionable framework for critical planning theory and practice? Although we recognize its 
relative success, we argue that the progressive regionalism research programme is 
insufficiently developed to accommodate a systemic study and understanding of city-
regions. 

The present paper aims to overcome this deficiency by connecting with two other 
literature strands: regenerative development and collaborative governance. Whereas the 
former offers an aspirational agenda, the latter is a fundamental step for attaining these 
aspirations. This trilateral link can enrich the theoretical framework and help formulate a 
new methodological approach to the study of city-regions. We agree that there is a dire 
need to consider city-regions in all their complexity (Beel, D, 2016). Regulation, 
governance and agglomeration: For this reason, we adopt an interdisciplinary lens which 
can consolidate the normative claims and theoretical assumptions of what progressive city-
regions might look like. 
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The various dimensions of urban life – environmental, economic, social and cultural – 
are interwoven and success in urban development can only be achieved through an 
integrated approach. Measures concerning physical urban renewal must be combined with 
those promoting education, economic development, social inclusion and environmental 
protection. It also calls for strong partnerships between local citizens, civil society, industry 
and various levels of government. Such an approach is especially important at this time, 
given the seriousness of the challenges European cities currently face, ranging from specific 
demographic changes to the consequences of economic stagnation in terms of job creation 
and social progress, and to the impact of climate change. The response to these challenges 
is critical for achieving the smart, sustainable, inclusive society envisaged in the Europe 
2020 Strategy. 

 
The quadruple helix and the digital put for the 4th H 
Scholars argue that important knowledge-based innovations, which are key to 

economic growth, occur when universities, industries, and government R&D institutions 
interact (i.e., co-operate and exchange knowledge) to find a solution for common problems. 
This interaction is known as an innovation process that includes knowledge creation and 
knowledge transfer. As in the empirical analysis of correlation2 between R&D indicators 
quantitative R&D outputs, such as the number of scientific articles and patent grants, have 
positive relationswith high R&D expenditures, while possible R&D network interactions 
among institutional actors in a country's R&D network interactions such as ‘knowledge 
transfer’ and ‘technology cooperation’ have strong direct relationship with scientific 
research level, innovation capacity, and national competitiveness. 

This hints that innovation can be created by dynamic interaction among Triple Helix 
institutional actors: university–industry–government (U–I–G), as these interactions expand 
knowledge resources and improve the institutional actors' capabilities to create innovative 
products or technologies (Teece, 1992). For example, Malaysia can have relatively high 
firms' innovative capacity (6th) and scientific research level (15th) thanks to the active 
R&D interactions such as Rotational symmetry and the transformation of innovation 
systems in a Triple Helix of university–industry–government relations. 

A market-oriented economy's transition to a knowledgebased economy increases the 
pressure of globalization because dynamics can be expected to change at the supra-national 
level. In this study, we argue that the conceptualization of this system in terms of a three-
dimensional vector space as, for example, specified in the so-called Triple Helix of 
university–industry– government relations, provides the sufficient and necessary conditions 
for the specification of a mathematical model that can explain how technological 
trajectories can be formed between “double helices”, and how a self-regenerating system 
can be expected to develop at the global level of a Triple Helix. 

We illustrate how the communication field generated by the interactions among the 
trajectories is sensitive to the order of the relations. Thus, (linear) symmetry is broken and 
innovation can be expected to emerge. 
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Fig. 1. The quadruple helix model 
 

 
 

Ref.: Schütz, F. et al., Co-shaping the Future in Quadruple Helix Innovation Systems: 
Uncovering Public Preferences toward Participatory Research and Innovation 2018. 

 
 

Until the 1990s, the basic premise underpinning most national innovation systems was 
that scientific findings and inventions would naturally lead to economic development and 
therefore societal advancement. The R&D community drove research trajectories in basic, 
applied, and industrial research, and members of the public played the part of passive 
innovation recipients. A new approach has gained in prominence over the last two decades, 
however. Research trajectories must be legitimized among relevant publics, aim at positive 
public impact, and be defined with the public’s help. The expectation is that involving 
societal stakeholders and individual laypersons will help to re-align research trajectories 
with public preferences and lead to more welcome, sustainable, solutions. 

The Quadruple Helix model was originally conceptualized by Elias Carayannis and 
David Campbell as a spiral with four strands.The adaptation (Figure 1) looks at the helix 
from above. It clearly demonstrates that the four core components of an innovation 
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system—academia, industry, government, and society—are not involved in unidirectional 
push-pull relationships, but rather in multi-layered, dynamic, bi-directional interactions. 
This highlights the role of society as a major actor in national innovation systems as well as 
the importance of actively integrating the public into innovation projects. 

Today, involving the public in research, development, and innovation is the dominant 
paradigm both in international STI-policy and in innovation research. The concept forms 
the backbone of several national innovation policies, strengthening regional innovation 
systems and enabling better evaluation of research organizations and research proposals.5 
Collaborating with societal actors not only meets an established standard—cooperation and 
collaboration is the duty of every actor in an innovation system. 

There are two major challenges to incorporating laypersons into the innovation process. 
Firstly, there is a methodological challenge: how can individuals effectively introduce their 
(public) perspective? And how can actors from academia, business, and government benefit 
from society’s knowledge? 

 
Conclusion 
In this paper key were the crossing points of the Quadruple-Helix model and the 

outlines of the sectoral specialization of the regional economies with their innovative 
potential; the priority guidelines for the development of scientific research and innovations 
will be outlined. A special focus will be on the digitalisation acting as a push factor for the 
processes.  

Thus the key issue is on the bridge towards the regional smart specialisation and the 
digital Europe idea on boosting investments in: supercomputing, artificial intelligence, 
cybersecurity, advanced digital skills, and on ensuring a wide use of digital technologies 
across the economy and society. One practical pathway is in establishing and performance 
of the European Digital Innovation Hubs (supposed under the Digital Europe Programme). 
The EDIHs function is to bes one-stop shops by providing access to technical expertise and 
experimentation as well as the possibility to “test before invest”. The EDIHs are to help 
companies improve business/production processes, products or services using digital 
technologies. They are to provide innovation services to the financing advice, training and 
skills for a successful digital transformation, and a certain environmental support to energy, 
consumption and low carbon emissions. 

The “newly born” in the Bulgarian city of Burgas South East digital innovation hub 
was in a great extend validated with the research results of the IRISI („Indexing the 
Regional Innovative Levels in the Sectors of the Economy - scenario for the identified in 
the ISSS four priority thematic areas for smart specialization and their positioning towards 
the circular economy”) project financed under the Bulgarian National Scientific Fund. It is 
to focus on green mobility, logistics, supporting services to automotive supply chains, the 
blue economy with its recreational services and integrating the maritime chains of 
attractionsIn parallel it may assit the biodiversity utilization, the smart carbon-neutral 
development, the resources efficiency solutions, and to the smart transportation systems. 

Based on establishing facility for promoting the quadruple helix oriented towards the 
circular and blue economy in the regions, it will further develop regional expertise for the 
design and performance of big infrastructure interregional projects related with 
involvement of the society. Promoting youth mobility related to the quadruple helix among 
the countries in the regions with societal and scientific impact. 
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Аннотация: Рассматривается соотношение, взаимовлияние и взаимообусловлен-
ность важнейших элементов человеческого потенциала и ВЫСШЕГО ДУХОВНОГО 
начала человека. Значение и роль человеческого потенциала в достижении целей 
устойчивого развития ООН. Потенциал Human и перспективы его использования в 
освоении достижений INDUSTRY 4.0. 
 

Ключевые слова: INDUSTRY 4., ЦУР ООН, человеческий потенциал, сознание, Разум, 
воля 

 
 

Естественным и закономерным является периодически выявляемая спорность 
или сомнительность некоторых знаний, с объективной необходимостью подтверж-
дающая их преходящий характер. Истинным является то, что мы обладаем способ-
ностью не только приблизиться к реальному как таковому, но и в значительной 
степени овладеть им. 

Знаменательным событием, в этой связи, стало заявление ЦУР ООН о том, что 
значимость „реализации человеческого потенциала объективно еще более важна, 
нежели устойчивость планетарного экономического роста с учетом сохранения 
природных факторов существования человеческого общества (экология, климат 
и пр.)“ и носит общечеловеческий характер. [Доклад о человеческом развитии в 
Российской Федераци 2016. „Цели устойчивого развития ООН и Россия“] Тем более, 
что в условиях экспоненциального распространения в мире достижений INDUSTRY 
4.0, которые с невероятной скоростью становятся частью нашего повседневного 
существования, реализация человеческого потенциала будет сравнима, пожалуй, с 
преодолением звукового барьера в атмосфере, когда с невообразимой скоростью поз-
волит нам вырваться из „ловушки” экономического рабства царства необходимости, 
исследованного К. Марксом, в иное социальное пространство – над экономическое – 
развивающееся по принципиально иным социальным законам. 

 В докладе ООН говорится, как могут измениться важнейшие сферы жизнедея-
тельности человека к 2030 году согласно намеченных целей устойчивого развития, 
каким должен стать наш „общий“ дом на этой планете.  
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Только вот о тех, кому предстоит жить в нем и эффективно использовать свой 
духовно-нравственный и физический потенциал - этот, в действительности бесконеч-
ный океан мудрости, знаний, способностей человека, осваивая который общество и 
попытается достичь поставленных ЦУР ООН целей, да еще разглядеть новые гори-
зонты, более грандиозные и величественные цели, - о ЧЕЛОВЕКЕ - обладателе этого 
замечательного инструмента - у нас весьма приблизительные знания. К тому же: его 
природа, предназначение, самосознание и, конечно же, цели его эволюционно-цикло-
вого развития, несомненно согласующиеся с фундаментальной целью бытия?! 

В конце концов – характер использования самим человеком этого уникального 
инструмента (собственного потенциала) в своем „путешествии“ по полям простран-
ства и времени? Его составляющие во взаимодействии с внутренним и внешним ми-
ром в „апартаментах“ нашего будущего „общего“ дома? Ведь 17 целей устойчивого 
развития ООН это лишь основание, „фундамент“ дома, если хотите – начало пути, на 
котором отправным пунктом является: все более полное удовлетворение непрерывно 
растущих и неуклонно возвышающихся потребностей ЧЕЛОВЕКА!  

Предстоящие исследования по изучению человеческого потенциала и определе-
ние путей эффективного его использования, о чем мы пока имеем очень приблизи-
тельное представление, надеюсь приоткроют завесу тайны нашего настоящего и, в 
определенной степени, будущего! 

Человеческое сознание – духовное начало, разум и воля, характеризующие каж-
дую личность, недоступны физическим экспериментам и математическим расчетам. 
Их исследование – вне пределов физиологических и математических парадигм.  

В бесконечной объективной реальности имеют место объекты познания недо-
ступные физическим экспериментам и математическим расчетам, а физическое, экс-
периментальное не исчерпывает даже материальной субстанции сущего и, тем более, 
его основополагающего духовного естества. Да, к тому же, „Точная эксперименталь-
ная наука не имеет ничего общего с нравственностью, добродетелью, филантро-
пией… . Будучи холодной классификацией фактов вне человека, существующих до и 
после него…“.[1] Вот почему, прежде мы должны изучать и понимать не физические 
феномены, а именно ноумены. Ведь чтобы понять первые, сначала мы должны по-
нять последние. Это „старая-престарая аксиома: „Идеи правят миром“ и „cколь 
угодно чудесный физический феномен не сможет объяснить человеку его истоки, от-
ношение смертного к бессмертному, временного к вечному, конечного к бесконеч-
ному“.[2]  

Великая тайна бесконечного космоса и природы - ЧЕЛОВЕК - „произведение 
космических божеств и духовных сущностей (существ), и каждое такое божество или 
духовное существо выражает себя через человека - временное жилище, которое ими 
построено.“[3]  

По своей природе – двойственной (духовно-материальной) природе – человек, 
прежде проявляет способности своей материальной, животной природы – вмести-
лища и проводника инстинктивной „животной души“ человека, своего „низшего 
„я“. Под инстинктивной „животной душой“ „подразумевается исключительно низ-
ший психический разум – то, что в человеке развивается в интеллект в результате 
количественного роста и совершенствования клеток мозга, повышения их чувстви-
тельности.“[4] Тогда как, только мотивы сознательной человеческой деятельности и 
только они превращают любое использование этих способностей в благотворную или 
вредоносную деятельность. То есть, силы и способности животной (инстинктивно-
психической, „низшего-“я“) природы человека могут использоваться с одинаковым 
успехом как людьми честными, бескорыстными, праведными, в сознании которых 
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доминирует их ДУХОВНОЕ ВЫСШЕЕ-“Я“, так и людьми не проявляющими доста-
точной воли в противостоянии обуревающим их страстям, желаниям и вожделениям 
плоти своего низшего „я“. 

Но, что есть „Высшее „Я“, его роль и значение в нашей жизни? Это наличие в 
каждом человеке бессмертного существа „Божественного Разума“, принципа обозна-
чаемого посвященными как Высший Манас или Ноиs (Высший Разум или Эго), 
„чьим бледным, а зачастую и искаженным отражением является то, что мы называем 
„Разумом“ и интеллектом в человеке – Кама-Манас - рациональный, но земной 
(физический) интеллект заключенный в материальной оболочке нашего тела и непре-
рывно испытывающий его влияние. Если Высшее „Я“ является источником, 
„наставником“ интеллектуального элемента, то низшее „я“ - психического, или зем-
ной „мудрости“ под влиянием „животных“ желаний и страстей, обязательно 
присущих живому телу. [5]  

Любознательный читатель непременно спросит о сущности этих составляющих 
человека и тут возникает множество вопросов: „я“ и „Я“ едины, но что это за един-
ство? Единство души и тела? Но что есть тело и что есть душа? Каковы их происхож-
дение и предназначение? Каким образом они взаимодействуют? Кто, или что нап-
равляет человеческое действие и в чем смысл человеческих отношений?  

Считается, например, что структурное „Я“ – весьма сложное и общее всем людям 
как в психологическом, так и в онтологическом измерении и потому можно говорить 
о „психо-физиологическом „я“ и „онтологическом „Я“: если первое – „та внутренняя 
само направляемая сила, которая позволяет человеку преодолевать препятствия“ 
скорее объект психо-физиологических наук, то второе – философии (точнее – 
Теософии, Божественного Духа). К „онтологическому „Я“ невозможно прийти, 
отправляясь только лишь от многообразной феноменологии психо-физиологических 
состояний органической жизни человека, взаимодействующей исключительно с 
движением молекул мозга, который „…является неистощимым производителем 
наиболее тонкого качества космической энергии из низкой грубой энергии Природы“ 
- органической жизни человека - и „это ключ к тайне его способности проецировать и 
материализовать в видимом мире формы, которые его воображение построило из 
инертной космической материи в невидимом мире“ - ключ к пониманию эволюции 
„сознательной жизни из инертного материала“.[6]  

Вопрос о деятельности самосознания, его уникального инструмента - Разума че-
ловека - невозможно понять опираясь лишь на психо-физиологический базис – нерв-
ную систему и мозг человека. Последний являясь производителем и поставщиком 
„наиболее тонкого качества космической энергии“ - результата органической жизни 
человека - „питает“ разум, поднявшийся до сверхчувствительной мудрости, 
исходящей от „БОЖЕСТВЕННОГО ВЫСШЕГО „Я“ человека. „Существо, прояв-
ляющееся непосредственно для себя самого в виде феноменов сознания и - опосредо-
ванно - для окружающих в виде деятельности тела, как раз и составляет Разум 
(манас). Именно он производит все ментальные феномены, демонстрируя, каков он 
есть, через то, что он делает“.[7] 

Давно уже не является сокровенным для тех, кто посвятил себя изучению челове-
ка, его роли и места во Вселенной, что двойственная (духовно-материальная) приро-
да человека, человеческого самосознания, уходящая корнями своими во Вселенную и 
являющаяся ее продолжением, здесь, на физическом плане в основной массе людей 
„…сегодня такова же какою была и миллионы лет назад; предвзятость основанная на 
эгоизме, общее нежелание отбросить установившийся порядок вещей ради нового 
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образа жизни и мысли …гордое и упрямое сопротивление истине, когда она расст-
раивает предыдущие представления о каких-либо вещах…“.[8] 

Оставаясь для большинства специалистов, исследователей и просто широкого 
круга интересующихся проблемой самосознания - тайной за семью печатями. 

В чем причина этой удручающей стабильности и актуальности? От чего же мы 
столь настойчиво консервативны в своем противостоянии истине? Разве в нас не за-
ложено от истоков БОЖЕСТВЕННОГО ДУХА терпеливое, непреодолимое стремле-
ние к знанию, свету, справедливости, БОЖЕСТВЕННОЙ любви? Почему же мы не 
спешим применить дарованную нам БОЖЕСТВЕННУЮ ИСКРУ - устремленность к 
знанию (свету), состраданию, в конце концов филантропии в противостоянии собст-
венной животно-материальной, эгоистичной природе, покорно уступая „живот-
ному“ внутри человека.  

 

 
 

(фиг. 1)  
На рисунке - КОЛЕСНИЦЕ - представлено соотношение всех проводников человека в 

платоновской и вообще древней ведический мысли: сама колесница - тело запряженные в нее 
кони - чувства, возничий - разум, пассажир - Высшее „Я“ человека, участвующие в 

проведении высших энергий (внутреннего человека) через планы проявления. 
  

Вряд ли удастся привести какие-либо разумные аргументы, позволяющие 
усомниться в том, что вместилищем (рассадником) животных желаний обуревающих 
человека является, как отмечает Елена Петровна Блаватская, тело человека (их 
носитель), инстинктивная „животная Душа“, (1) или „низшее „я“. [Рис.1] Последняя, 
разумеется, противостоит личной или Человеческой Душе, (2) полностью опреде-
ляемой Разумом (4) осененным божественным духом - „Высшего Я“ (3) человека. 
Она же (2) „… в своем высшем аспекте (5) состоит из духовного устремления, воли и 
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божественной любви;“ тогда, как „…в своем низшем аспекте (6) – из животных жела-
ний и земных страстей, воспринятых ею от своего носителя, являющегося вместили-
щем всех этих желаний и страстей“ характеризующих его „психе“ (7) .[ 9] 

„Занимая срединное положение, она (2) в своем стремлении к воссоединению с 
высшей божественной духовной природой всякий раз приближается к ней, когда 
преодолевает ( под влиянием своего „Высшего „Я“) „животного“ внутри человека“, 
то есть свое „низшее „я“. 

И в поисках ответа на поставленные и многие другие вопросы наше вопрошаю-
щее „Я“ блуждает в лабиринте собственного сознания, так или иначе отражающего 
реальность, желая узнать о себе – кто я, для чего я живу в качестве человека как 
такового, элементарной составляющей той или иной социально-экономической сис-
темы и что предопределило мое появление, положение и роль в этой системе, в этой 
стране, семье, где я родился, живу, страдаю и, в конце концов, завершаю свой жиз-
ненный путь? 

Невозможно раскрыть тайну человеческого разума в его высшем, духовном 
проявлении, точнее в его двойственном аспекте: психическом и интеллектуальном 
(манасическом), а также понять даже связанные с ним вопросы материального 
уровня и влияния на него интеллектуального начала человека до тех пор, пока не 
будет принято и усвоено существование этой двойственности, то есть наличие у че-
ловека низшего, психического разума,(6) или же того, что в человеке развивается в 
интеллект,(8) и высшего (или божественного) разума (5). [10] 

Синтезирующее действие разума, таинство человеческого выбора, поведения не-
возможно объяснить, или аргументированно обосновать уникальными мыслительные 
способности человека лишь из его физиологических особенностей и деятельности 
мозга, который вместе с телом функционирует и развивается, прежде всего, по зако-
нам материального мира, где исключена любая спонтанность и все подчинено 
необходимости.[ 11] 

Наш разум - „это рациональное духовное начало в человеке в своем высшем ас-
пекте стремящееся к духу, воле и божественной любви“, [12] направляемый „учите-
лем“ в святилище нашей души – нашим „ВЫСШИМ – „Я“ взаимодействует со своим 
материальным носителем (мозгом человека) и как утверждает профессор Дж.Т. Ладд 
„…действует и развивается в соответствии со своими собственными законами, однако 
он особенно тесно связан с материальными молекулами и массами, составляющими 
субстанцию Мозга“.[ 13] Природа его нематериальна, но может быть обнаружена и 
изучена через совокупность актов (феноменов) - результат взаимодействия его с мате-
риальными молекулами мозга. Его, Разума „… синтезирующее действие невозможно 
объяснить никаким физиологическим процессом, невозможно даже аргументированно 
увязать описание какого-либо из этих процессов с этой уникальной мыслительной 
способностью“. Будучи на какое-то время отделенным от своего проводника, 
материального носителя (мозга человека), в процессе их взаимодействия, Разум, в свою 
очередь, становится проводником его высших ментальных способностей - источником 
(органом) волевого начала физического, земного человека.[14. Дж. Т. Ладд.] 

Очевидно - использование уникальных технических и технологических достиже-
ний INDUSTRY 4.0 находится под контролем Разума, который определяет и делал 
это всегда, направление и силу, инструментарий и масштабы воздействия на окру-
жающий мир для достижения им же самим поставленных целей. 

Это феноменальное явление не может быть объяснено лишь наличием, конфигу-
рацией и деятельностью индивидуальной нервной системы, в том числе головного 
мозга, но приближает нас к неизбежному осознанию активности собственного ак-
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туального „Я“, которое, посредством Разума, осененного „УЧИТИЛЕМ“ в святилище 
нашей души - нашим „ВЫСШИМ - „Я“, объединяет и направляет все наши восприя-
тия, переживания -деятельность, в нужном, по мнению каждого из нас, направлении. 
Если сидящий за рулем автомобиля водитель сам не вырабатывает горючую смесь для 
двигателя, можем ли мы сказать, что это не он управляет движением автомобиля? 

Лишь разум, охваченный флюидами исходящими от „Учителя“ в Святилище на-
шей души - единственный посредник между физическим, земным человеком и его 
ДУХОВНЫМ, ВЫСШИМ „Я“ – является тем единственным инструментом – ключом 
к разгадке тайны разумной (ментальной) деятельности человека направляющей его 
энергию на достижение им же самим поставленных целей. Пусть даже наши каждо-
дневные, ежечасные мысли, поступки пронизаны жаждой собственности и власти и 
неотступно следуют за веером мирских проблем (пленников животных инстинктов, 
тщеславия и иных „достойных“ приземленных обязанностей).  

Поскольку источник ментальных феноменов далеко за пределами действий моле-
кул мозга - „УЧИТЕЛЬ“ - в Святилище нашей души или „божественный дух, созна-
ние которого опирается и целиком определяется Разумом“,[15] спасает его (наш ра-
зум) от опасности быть увлеченным вниз - в царство животных желаний и земных 
страстей и поглощенным бездной материального „царства“ необходимости. 

Эпоха общественно-экономических формаций К. Маркса, приближающаяся к 
своему завершению, лишена механизма автоматического согласования экономичес-
ких и иных социальных значений и рационального удовлетворения потребностей 
людей, общественных потребностей.  

Расцвечиваемое, соответствующими духу времени устремлениями разума, в 
эпоху доминирующих и, по мнению Маркса заданных, (кем?) „материально-экономи-
ческих общественных факторов и отношений“, наше самосознание формирует и под-
держивает собственно полу-человеческое, существование, навязываемое тираном и 
господином самосознания большинства - низшим „разумом“ или нашим „низшим „я“. 

Эта болезнь нашего самосознания, если хотите его КОРОНАВИРУС, угнездился 
в самосознании человека, в общественном самосознании еще многие сотни мил-
лионов лет назад – на заре современной цивилизации и лишь сейчас, в очередной раз, 
проявил себя в такой убийственной форме здесь на физическом плане в наших телах.  

Лишь РАДИКАЛЬНЫЙ разворот дарованного нам САМОСОЗНАНИЯ, РАЗУМА 
к истинному и полноценному определению ЧЕЛОВЕКА – не ограниченного лишь 
„животной“ его природой - станет началом спасения (преодоления) пожирающего 
нас недуга.  

Начало уже положено. Сострадание, взаимопомощь, единение в преодолении 
страшной болезни, стремление всех слоев населения быть полезными, жертвуя на из-
лечение и защиту от вируса свои финансовые состояния, свое здоровье и жизни на-
ших самоотверженных медицинских работников - реальные живительные росточки 
выздоравливающего самосознания конкретного человека, общества.  

У нас нет ни малейшего морального права после победы над КОРОНАВИРУ-
СОМ вновь сорваться в „ползучий экономизм“: банковских процентов, прибылей, 
финансовых состояний и „пирамид“ авантюрно-олигархического толка, различного 
рода фондов и накоплений „необходимых“ и исчезающих как прошлогодний снег на 
жарком июльском солнце, да еще бесконечной и столь же бесперспективной рито-
рики - заботы о благе человека, всей страны - затихающей и угасающей без видимых 
положительных изменений в повседневной жизни людей. 

В этот критический момент - объективно необходимый исторический разворот 
нашей цивилизации к знанию, свету, искренней любви к людям, всему живому, как 
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результат самоотверженного духовного устремления, напряжения и проверки наших 
морально-нравственных приоритетов и проверяется наша духовная зрелость, 
историческая готовность совершить этот эпохальный разворот, сделать шаг в иное, 
выстраданное и объективно необходимое социальное пространство. Туда, где именно 
ЧЕЛОВЕК и есть САМАЯ ВЕЛИЧАЙШАЯ ЦЕННОСТЬ, а экономика всего лишь 
средство превращенное с незапамятных времен в самоцель общественного воспроиз-
водства, когда главная производительная сила - ЧЕЛОВЕК - в погоне за экономической 
выгодой вогнал себя в созданную им же самим „ловушку“ экономического рабства. 

Расширение самоотверженного, вдохновенного устремления к своему „Высшему 
„Я“ в самосознании людей, а главное - правящей элиты - безусловно укрепит матери-
альную базу в борьбе с коронавирусом и не только с ним, спасет многих и многих от 
преждевременной гибели, но что еще чрезвычайно важно - освободит человеческое 
сердце, человеческий разум от угнездившегося в них „златого тельца“ и павшего пе-
ред ним „низшего“ человека! 

Единственный инструмент – РАЗУМ осенённый БОЖЕСТВЕННЫМ ДУХОМ, 
нашего „ВЫСШЕГО – „Я“, в состоянии в современных условиях совершить неизбеж-
ный и объективно необходимый коренной разворот всей системы воспроизводствен-
ных отношений. Всех социальных институтов: здравоохранения и социальной защи-
ты, воспитания и образования, подготовки и переподготовки трудовых ресурсов, фи-
зической культуры и коммунально-бытового обслуживания, культурно-просвети-
тельских и других, но прежде - духовно-нравственного и интеллектуального потен-
циала личности в их согласованности с фундаментальной целью общественного вос-
производства. Ведь общеизвестно, что в своей исторической ретроспективе мы 
имеем бесконечное множество печальных примеров, когда даже неведение, незнание 
ЧЕЛОВЕКА - главной производительной силы общества - „лучше, чем умственное 
познание без Душевной Мудрости, освещающей и направляющей его“.[16] 
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Анотация: Необходимостта от дистанционно обучение е императивно наложена 
от динамичните промени във всички сфери на дейност през последните години. Този 
факт намира отражение в националните програми за реформи и в предприетите 
многобройни инициативи за развитие на сътрудничеството между изследовател-
ските организации и бизнеса. Изправянето на света пред разразилата се пандемия 
налага нов прочит и преосмисляне на възможностите на дистанционното обучение. 
 

Ключови думи: обучение, дистанционно обучение, динамична промяна, пандемия.  
 
Abstract: The need for distance learning has been imperatively imposed by the dynamic 
changes in all fields of activity in recent years. This fact is reflected in national reform 
programs and the numerous initiatives taken to develop cooperation between research 
organizations and business. Bringing the world to the raging pandemic has emerged 
requires a new reading and rethinking of distance learning opportunities. 
 

Key words: learning, distance learning, dynamic changes, pandemic. 
 
 

Светът е изправен пред безпрецедентна ситуация. Обявената пандемия ни пос-
тави в извънредно положение. То е свързано със спазването на социална дистанция и 
самоизолация. Приспособяването към новите условия и режим на съществуване бяха 
изместени от първоначалното неприемане на новата действителност. Наложи се съз-
даване на нов режим на работа. Много хора останаха по домовете си и продължиха 
да се справят със задълженията „от вкъщи“. Това се случи и с обучаваните ученици, 
студенти и персонала на различни фирми и организации. 

Целта на настоящия материал е да представи някои от възможностите на 
дистанционното обучение по време на пандемия в контекста на създадените прио-
ритети и съществуващи предимства. 

Дистанционното обучение е закономерен етап от развитието и адаптацията на об-
разованието при съвременните условия. То дава възможност за придобиване на зна-
ния, а знанията са „индивидуални отражения на предмети, свойства и отношения от 
обективната действителност, които възникват чрез затвърдяване съдържанието на 
умствената дейност в индивидуалния жизнен път“ [4, 155].  

Организирането на дистанционното обучение във висшите училища се регла-
ментира от Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционната 
форма на обучение във висшите училища. Според чл. 1, ал. 2 и ал. 3,  Дистанционна-
та форма на обучение е организация на учебния процес, при която студентът и препо-
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давателят са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като съда-
дената дистанция се компенсира с технологични средства. При дистанционната фор-
ма на обучение се използват аудио, видео, компютърни и комуникационни тех-
нологии и средства [5, 380].  

Експериментите потвърждават, че качеството и структурата на курсовете за обу-
чение, както и качеството на преподаване с дистанционно обучение, често са много 
по-добри, отколкото при традиционните форми на обучение [2, 130].  

Отчита се, че интензивното развитие на дистанционното обучение през послед-
ните години се осъществява на основата на съвременни информационни и комуника-
ционни технологии [1, 44]. 

Характерните особености на дистанционното обучение са следните [2, 131; 4, 42-43].  
1. Гъвкавост.  
Обучаващите се занимават в удобно за тях време, в подходящо място и с темпо, 

спрямо личните им нагласи за това. Всеки може да учи толкова, колкото му е необхо-
димо за усвояване на курса по дисциплината и получаване на необходимите знания 
по избраната дисциплина. 

2. Модулност.  
В основата на програмите за дистанционно обучение е заложен модулния прин-

цип. Всеки учебен курс (дисциплина) е адекватен по съдържание на определена пред-
метна област. Това позволява от набор от независими учебни курсове да се формира 
учебен план, който да отговаря на индивидуалните или групови потребности. 

3. Паралелност.  
Обучението може да се провежда при съвместяване на основната професионална 

дейност с учебната, т.е. „без откъсване от производството“.  
4. Дългосрочно действие.  
Разстоянието от местоположението на обучаващия се до образователната инсти-

туция (при условия на качествена комуникация) не е пречка за ефективен образова-
телен процес. 

5. Асинхронност.  
Това означава, че в процеса на обучение, обучаващият и обучаваният работят по 

график, който е удобен за всички.  
6. Обхват.  
Тази особеност понякога се нарича „масовост“ и се свързва с факта, че броят на 

обучаваните не е критичен параметър. 
7. Рентабилност.  
Тази характеристика се отнася до икономическата ефективност на дистанцион-

ното обучение.  
8. Преподавател.  
Това е нова роля и функции на преподавателя.  
9. Обучавани.  
Изискванията на обучаваните са значително различни от традиционните. 
10. Нови информационни технологии.  
Използват се всички видове информационни технологии, но се дава приоритетна 

роля на нови информационни технологии – компютри, компютърни мрежи, мултиме-
дийни системи и др. 
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11. Социалност.  
Дистанционното обучение до известна степен премахва социалното напрежение 

като осигурява равни възможности за образование, независимо от мястото на живее-
не и материалните условия. 

12. Интернационалност.  
Дистанционното обучение предоставя добра възможност за „внос и износ на 

образователни услуги“. 
Приема се, че съвременните информационни и комуникационни технологии 

непрекъснато ни предлагат нови предизвикателства. Това, което беше невъзможно 
вчера, днес вече е реалност. Създаването на условия за реализиране на единна инфор-
мационна среда за обучение е резултат от развитието на информационните и комуни-
кационните технологии. Този факт импонира особено силно на общата тенденция за 
интензификация на съвременното информационно общество и живота както в гло-
бален, така и в локален мащаб [3, 31].  

 

Дистанционно обучение в идеалния случай [2, 132-133]: 
-  предоставя възможност за преминаване на обучение без напускане на мястото 
на живеене и процеса на производствена дейност; 

-  осигурява широк достъп до образователни вътрешни и световни ресурси; 
-  предоставя възможност за образование за решаване на различни житейски 
проблеми и на всяко ниво на начално образование и обучение; 

-  предоставя възможност за организиране на процеса на самообучение по най-
ефективния начин за отделния индивид и получаване на всички необходими 
средства за самообучение; 

-  предоставя възможност за прекъсване и продължаване на образованието, в за-
висимост от индивидуалните възможности и нужди; 

-  значително разширява кръга от хора, за които са достъпни всички видове обра-
зователни ресурси без възрастови ограничения; 

-  намалява разходите за обучение поради широк достъп до образователни ресурси; 
-  позволява създаване на уникални образователни програми чрез комбинация от 
курсове, предоставяни от образователни институции; 

- позволява повишаване нивото на образователния потенциал на обществото и 
качеството на образованието; 

- задоволява нуждите на страната от добре обучени специалисти и квалифицира-
ни работници; 

- повишава социалната и професионална мобилност на населението, неговата 
предприемаческа и социална активност, хоризонти и ниво на самосъзнание; 

-  допринася за запазването и усъвършенстването на знанията, персонала и мате-
риалния потенциал, натрупан от всяка образователна система; 

-  запазва и развива единно образователно пространство на територията на стра-
ната и другите държави, където живее българско население.  

 

Възможностите на дистанционното обучение по време на пандемия могат да бъ-
дат използвани в следните направления:  

- Дистанционно обучение за училищното образование; 
- Дистанционно обучение за висшето образование; 
- Дистанционно обучение за преквалификация на персонала, поради настъпила 
промяна в производството и дейността на фирмата.  
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По наше мнение разглеждането на дистанционната форма на обучение по време 
на пандемия предполага разсъждения в следните насоки: 

- Възникване на нови изисквания към професионалните качества и дигиталните 
компетенции на обучаващите. Придобиването на методологически опит в използва-
нето на съвременните компютърни технологии в образователния процес налага „обу-
чение в движение“.  

- Бърнаут ефект от новия режим на работа. Всяка промяна предполага адапти-
ране към условията. Според проучване на синдикат „Образование“ към КТ „Подкре-
па“, което включва 2000 педагози и директори, учителите са преуморени от дистан-
ционното обучение по време на обявеното извънредно положение в страната. Повече 
от две трети – 85% от изследваните са посочели, че усещат умора и по-осезаем бър-
наут ефект от новия режим, а останалите 15% не смятат, че са „преуморени“. Сред-
ната продължителност на работния ден е над 12 часа за 14% от анкетираните, 56% са 
отговорили, че работят между 10 и 12 часа дневно, а за останалите от анкетираните 
работният ден е повече от 8 часа [7, последен достъп 04.05.2020].  

- Липсата на достатъчно крайни устройства – компютри, лаптопи, таблети. 
Техническите устройства, с които разполагат в едно домакинство се оказаха недоста-
тъчни, така например, ако семейството има две и повече деца и те са ученици и сту-
денти, или ако родителите работят от в къщи. 

- Нови и непознати емоции. Оставането в къщи е свързано с нови и непознати 
емоции. Оказва се, че хората трудно прекарват заедно времето си и трудно се пона-
сят. Това допълнително напряга обучаемите. 

- Необходимост от психологическа подкрепа. Изследванията, насочени към пси-
хологическите измерения на пандемията тепърва ще се появяват в специализираната 
литература. Възможностите на хората да се справят в тези нетипични условия не са 
безгранични. Много е важна психологическата подкрепа не само на квалифицирани-
те психолози, но и на семейството. Ученици, студенти и работещи са по домовете си. 
Нуждата да бъдат подкрепени е много голяма. И в такъв случай възниква въпроса? – 
по-добре здрави, отколкото обучени, по-добре профилактирани, от колкото лекувани. 

- Отговорност и самодисциплина Дистанционното обучение изисква строга са-
модисциплина и неговият резултат пряко зависи от съзнанието на обучаваните; 

Теоретичните постановки за дистанционното обучение по време на пандемия те-
първа ще бъдат създавани. Те ще са на основа на емпиричния опит на хилядите обу-
чаващи и обучавани. Един възможен начин за създаване на универсални правила е 
присъединяването ни към следните [6 последен достъп 04.05.2020]:  

1. Проба-грешка. 
Създайте си разумни очаквания към самите себе си. Невъзможно е да направите 

рязък преход от традиционно към дистанционно преподаване без много опити и съ-
що толкова, ако не и повече, грешки. Очаквайте да сгрешите, направете си план за 
реакция при грешка и направете всичко по силите си да приемете тази реалност. 

2. Приемете факта, че живеем и работим при необичайни обстоятелства. 
Необходима е нова настройка. Всички живеем и работим в сянката на глобална 

пандемия. Това е объркващо и ни налага определени ограничения. Не е реалистично 
в момента да очакваме обичайния ритъм на работа.  

3. Не се претоварвайте с работа (важи както за обучаващите, така и за обу-
чаемите). 

Ако е възможно, планирайте по-малко дейности. Обучаваните и без това няма да 
бъдат много продуктивни, така че ако им изпращате все повече задачи, ще ги натова-
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рите с работа, която няма как да свършат. Освен това в момента самите вие и близ-
ките ви се нуждаят от допълнителни грижи. 

4. Никой човек не е остров. 
Човекът е социално животно. Работата от вкъщи или по-лошо – условията на 

пълна карантина ни изолират и често водят до депресия. Правете целенасочени уси-
лия да разговаряте с други колеги и доверени професионалисти, за да получите емо-
ционална и психологическа подкрепа. Да се преподава в момента е изключително 
трудно и ще ви е необходима виртуална компания от хора, които в момента прежи-
вяват това, с което и вие се борите.  

5. Всеки си мисли, че не може, докато не успее. 
Опитайте се да запазите спокойствие, въпреки че ще има моменти, в които това 

няма да е възможно. „Отвореното съзнание и гъвкавостта са ключови”, казва Каз 
Уилсън, който работи в Китай. „Всеки си мисли, че няма да се справи, докато не 
спре, не поговори с хора, които вече го правят и не осъзнае, че всичко е възможно.” 

6. Не забравяйте за образователното неравенство.  
Работата ви ще е трудна, но има обучавани които са изправени пред още по-

тежки изпитания. Учениците без достъп до интернет или компютър, както и тези със 
специални образователни потребности и други обстоятелства, които затрудняват про-
веждането на ефективен учебен процес в контекста на дистанционното обучение, ще 
имат нужда от подкрепа.  

Днешната ситуация ще изисква от младите хора да притежават умения, знания и 
да формират навици, за да бъдат готови и за предстоящи предизвикателства. Това 
насочва усилията и на много обучаващи също да повишават своята квалификация. 
Много често чуваме, че след пандемията светът и човечеството няма да са същите!? 
Но това съвсем не означава, че няма да са по-добри?!  
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Резюме: Извън прякото създаване на работни места в икономика на алгоритми и 
технологии, е важно дали автоматизиацията води до възникването на нови типове 
работа и как се променя трудът и условията на труд. Процесите на остаряване и 
изчезване на професии са разпознаваеми, но никой все още няма идея, какви ще бъ-
дат новите професии на тяхно място. Всичко е въпрос на въображение без все още 
да има ясна концепция. Новите форми на заетост, които вече са част от пазара на 
труда по същността си не са нито нови професии, нито нови умения, но посред-
ством техния анализ, могат да се очертаят определени възможности и рискове. 
Целта на доклада е именно да анализират силните и слабите страни на появяващи-
те се нови форми на заетост в икономиката на дигиталните технологии и на алго-
ритмите. Първо, ще бъде анализиран потенциала за автоматизирането на всяка 
трудова дейност чрез алгоритми и потенциалните ефекти за труда, обществото и 
личността от това. Второ, ще се представят тенденциите за възникване на нови 
професии, новите трудови умения и образованието, свързано с тях. Трето, ще бъ-
дат анализирани в сравнителен план няколко нови форми на заетост – споделяне на 
служители, споделяне на длъжности, непостоянна заетост, заетост чрез онлайн 
платформа и работа с повече възложители. Накрая, ще се очертаят някои обоб-
щения за това, какви са възможностите и предизвикателствата пред труда на ХХI век. 

Ключови думи: заетост/безработица, производителност на труда, човешки капи-
тал, избор на заетост, технологична промяна 
JEL: E24, J00, J21, J24 
 
Abstract: Beyond direct job creation in an algorithm and technology economy, it is 
important whether automation leads to new types of jobs and how the labor and working 
conditions change. The processes of aging and the disappearance of professions are 
recognizable, but there is no unambiguous evidence what the new professions will be in 
their place. It’s all a matter of imagination without a clear concept yet. New forms of 
employment, which are already part of the labor market, are neither new professions nor 
new skills, but through their analysis, certain opportunities and risks can be outlined. The 
purpose of the report is namely to analyze the strengths and weaknesses of emerging new 
forms of employment in the digital economy and algorithms. First, the potential for 
automating through algorithms of each work  activity will be analyzed and the potential 
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effects on work, society, and personality from doing so. Second, trends in the emergence of 
new professions, new job skills and related education will be presented. Third, several new 
forms of employment will be analyzed in comparative terms – employee sharing, job 
sharing, casual work, crowd employment and portfolio work. Finally, some conclusions 
will be outlined as to what the opportunities and challenges of the 21st century's work are. 

Keywords: (un)employment, labor productivity, human capital, skills, occupational choice, 
technological change 
JEL: E24, J00, J21, J24 

 
 

Въведение 
Съвременната трансформация на пазара на труда се изразява в това, че дейности 

с висока добавена стойност придобиват доминираща роля за растежа на цялата ико-
номика. От една страна се повишава заетостта с по-високи надници, а от друга се по-
вишава производителността на тази заетост. Дори традиционните стоки и услуги се 
характеризират с по-голям технологичен компонент като дял от структурата им. 
Оптимизацията чрез заместване на хора с технологични решения освобождава работ-
на сила с различно образование и умения. Като цяло, това означава по-високи запла-
ти за по-малко на брой заети. Процесите на остаряване и изчезване на професии са 
разпознаваеми, но никой все още няма идея, какви ще бъдат новите професии на тях-
но място. Новите форми на заетост, които вече са част от пазара на труда по същ-
ността си не са нито нови професии, нито нови умения, но посредством техния ана-
лиз, могат да се очертаят определени възможности и рискове. Целта на доклада е 
именно да анализират силните и слабите страни на появяващите се нови форми на 
заетост в икономиката на дигиталните технологии и на алгоритмите. Първо, е анали-
зиран потенциала за автоматизирането на всяка трудова дейност чрез алгоритми и 
потенциалните ефекти за труда, обществото и личността от това. Второ, представени 
са тенденциите за възникване на нови професии, новите трудови умения и образова-
нието, свързано с тях. Трето, анализирани са в сравнителен план няколко нови фор-
ми на заетост – споделяне на служители, споделяне на длъжности, непостоянна зае-
тост, заетост чрез онлайн платформа и работа с повече възложители. Накрая, са нап-
равени някои обобщения за това, какви са възможностите и предизвикателствата 
пред труда на ХХI век. 

 

Трудът през ХХI век – теоретична рамка 
Алгоритми. Опасенията, че автоматизацията ще създаде голяма безработица, на-

помнят на XIX в., но тогава машините са се конкурирали с хората предимно в тежкия 
физически труд, а човекът имал преимущество с когнитивните си умения. Проблемът 
е, ако емоциите и желанията могат да бъдат представени като биохимичен алгори-
тъм. (Канеман, 2012). Затова, заплахата от загубата на работни места не произлиза 
единствено от информационните технологии, тя е резултат от сливането на информа-
ционните и биотехнологиите (Харари, 2019). Освен това алгоритмите, обикновено 
поставени под общия знаменател на изкуствения интелект (ИИ), притежават способ-
ности, които определят разликата между ИИ и работника по-скоро по вид, а не само 
по степен (Харари, 2019). Това са способността за свързване в мрежа и способността 
за актуализиране. Тоест не става дума за заместване на много работници от много 
компютри, а по-скоро на някои работници от интегрирани мрежи. В този смисъл, за-
губата на работни места би била оправдана, защото хората и работните места не са 
равнозначни. Още повече, поне в краткосрочен план ИИ едва ли елиминирал напълно 
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цели индустрии, но в дългосрочен план няма работно място, което да не е под запла-
хата на бъдещата автоматизация (Харари, 2019).  

В този смисъл, все по-важен става въпросът за отговорността и регулирането на 
алгоритмите. От една страна, алгоритмите са бързи. Ако данните, с които боравят не 
са коректни или ако има грешка в самия алгоритъм и това доведе до погрешни заклю-
чения и погрешни човешки решения на тази база, остава въпросът за отговорността и 
за правата на хората. Затова, стремежът не е към състезание между ИИ и хората, а 
по-скоро към сътрудничество. Например, замяната на пилоти с дронове премахва 
някои работни места, но създава много нови в поддръжката, контрола, анализите на 
данни и киберсигурността (Харари, 2019).  

Автоматизирането също така довежда до по-висока производителност на по-нис-
ка цена, което би довело до снижаване и на крайните потребителски цени, т.е. един 
приличен стандарт на живот и намаляването на бедността като материално и физи-
ческо понятие, ще е достижимо за повече хора. Безработицата, причинена от ИИ ще 
доведе до преразпределяне на доходите и отделянето на доходите от всяка допълни-
телна част извършена работа. Само по себе си, това не е нещо ново, доколкото за 
икономика на знанието се говори от доста време. Вероятно новост ще е мащабът и 
разпространението на този принцип в повече и по-традиционни индустриални секто-
ри (Харари, 2019).  

Новите работни места обаче са свързани с изискването за по-висока ниво на ком-
петентност, като в същото време създаването на нови работни места може да се ока-
же по-лесно от преквалификация на хората. Ако можехме непрестанно да създаваме 
нови работни места и да преквалифицираме работната сила, би възникнал и въпро-
сът, дали средностатистическият човек ще има емоционалната издръжливост, необ-
ходима за един живот от безкрайни сътресения (Харари, 2019). От друга страна, мо-
же би няма да е нужно да работим (Нейсбит, Нейсбит, 2018), т.е. понятието безрабо-
тица ще промени смисъла си или ще изчезне. Дилемата между свободно време и труд 
ще се видоизмени. Може би, трудните задачи ще се извършват от роботи, а лесните – 
от хора. Следователно, значителна част от човечеството може бъде изтласкана от па-
зара на труда, и ще трябва да бъдат създадени модели на свободното време, на об-
щества след работа, икономики след работа и политика за след работа (Харари, 2019). 
За тази цел, вероятно ще е необходимо да се предефинира разбирането за работа и 
доходи. Идеите на Пол Мейсън (2016), Тома Пикети (2017), Ювал Харари (2019) и 
други за безусловен универсален или базов доход, може би са част от този преходен 
период на трансформация и справяне с временната безработица. Тук ще се фокусираме 
върху промените в типовете работа, необходимите умения и образование, както и новите 
форми на заетост, които можем да наблюдаваме и в момента с техните силни и слаби 
страни. Това също ще е част от архитектурата на социалните модели в технологичен свят. 

Професии и умения. Идеята за това, че ще изчезнат някои или множество от нас-
тоящите професии се споделя от различни изследователи. Понякога има различия в 
оценките за това, кои ще са най-уязвимите професии и умения. Като основни умения 
на системно и индивидуално ниво в съвременния свят могат да бъдат изведени анти-
крехкостта и личното участие, които гарантират запазването на човешкото в труда 
(Талеб, 2019). Антикрехостта е способността ни да печелим от промените, посредст-
вом гъвкавост, нелинейна логика на поведение, децентрализираност, разнообразие, 
излишества и резерви. Личното участие се отнася до това, да не интервенираме в сис-
теми, от чиято загуба не бихме били засегнати, т.е. отговорността, ангажираността и 
поемането на риск са част от трудовата етика в дигиталната икономика. Най-важните 
нови умения също така включват решаването на сложни проблеми, познаването на 
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системите (Шваб, 2016) и способност за разделяне на работата на малки автономни 
задачи (Лъкет, Кейси, 2017). Като цяло всяка професия на бъдещето трябва да дока-
же, че има нарастваща производителност, гарантира висок стандарт на живот и има 
съвместимост с новите технологии. Това предполага по-висока квалификация, широ-
ко образование, креативност, способност за работа в екипи, комуникативност, емпа-
тия, критично мислене, социална интелигентност, познаване на новите медии и тех-
нологии. За уязвими се приемат онези професии, които изискват и са свързани с пов-
тарящи се, предсказуеми, скучни, опасни операции и активности (Хойдонк, 2019). 
Това обхваща широк спектър от професии като банкови служители, охранители, 
строители, брокери, готвачи, секретари, градинари, счетоводители, преводачи, дори 
адвокати и съдии отчасти. Част от предимствата на обслужващите роботи са, че те 
умеят на правят преценка на проблема, да си поставят цели, да не боледуват, да не се 
ядосват, нямат заплати и решават проблема с недостига на кадри. В относителна без-
опасност са професии, в които има висок дял на личното отношение, като преподава-
тели, социални работници, треньори, духовници, психотерапевти, хирурзи, пилоти, 
журналисти и войници. (Хойдонк, 2019).  

Ученето цял живот няма да е въпрос на избор или желание, а на необходимост. 
Важно е също така социалното предприемачество, доброволчеството и като цяло не 
само технологичните, но и социалните иновации, те ни обучават чрез процеса на пра-
вене на новите умения, необходими на пазара на труда. Нещо, което ще продължи да 
бъде важно са межукултурните умения и владеенето на чужди езици, тъй като светът 
е много малък, за да бъде затворен и все по-рядко човек работи само с хора от него-
вата собствена националност или езикова група. Въпреки че, от друга страна сферата, 
в която ИИ отбелязва най-ранен и бърз напредък е именно разпознаването на реч и 
автоматичните преводи, което превръща и това умение в несигурна гаранция за ус-
пех. Необходими са и технологични умения, но вече не толкова базова грамотност, а 
способността да боравиш едновременно с други хора в екип в обща виртуална или 
технологична платформа. Друго проявление на уменията на бъдещето е изграждане-
то на личен бранд, т.е. как публичният профил ще доведе до това човек да бъде по-
търсен и да продаде по-скъпо специфичните си умения. От друга страна, това би мог-
ло да се превърне в приемлива форма на лъжа или също така в клише, което поставя 
и въпроса за нашата идентичност онлайн и офлайн (Стоянов, 2019, с. 48-52). Пробле-
мът е, че тези умения звучат познато и в настоящия момент, т.е. въпросът е, дали ста-
ва дума за нови професии или са съществуващи но с различно съотношение на „soft“, 
„hard“, „social“ умения в тях (Хойдонк, 2019), както и къде бихме могли да ги получим.  

Образование. Ако новите умения трябва да се придобият в рамките на това, кое-
то разбираме като образование, то също се променя. Наблюдава се с нарастваща кон-
куренция и нестабилност, смесване на специалности и научни полета, множество он-
лайн платформи и курсове за самообучение и сертифициране, интегриране на точни-
те науки и изкуството, търсенето на смисъл вместо на успех, появата на множество 
лидери или т.нар. „инфлуенсъри“. Въпросът за лидерството или вдъхновителството 
сякаш променя и въпроса за властта (Йохансон, 2013). В резултат, образованието ня-
ма да разчита на дългосрочни планове и програми, ще бъде гъвкаво, техническо, не-
прекъснато и скъпо. Ролята на учителя ще е по-скоро да вдъхновява, а не да поучава. 
Характерът на обучаемите ще е по-важен от учебния план. Ще се стимулира любо-
питството, мисленето в алгоритми, езиците, игрите (Хойдонк, 2019). Получаването 
на знания и придобиването на умения традиционно се случва по принципа „някой да 
дойде и да ни научи на нещо“, но в дигиталното време, нараства значението на само-
обучението и активното търсене и вземане от обучителния процес. Независимо от 
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професията, постоянното развитие и широката обща култура са ключови характерис-
тики, за да запазиш позицията си. Запазването на работата ще изисква повишаване на 
уменията, знанията и способностите в сферата на когнитивната гъвкавост, креатив-
ността и емоционалната интелигентност, защото те все още не са достъпни за маши-
ните. Като това е предмет на лично дело, а не на образователни институции (Тошев, 
Ал., 2019). 

От друга страна, алтернативните специализирани, модулни типове обучение, а не 
цялостното покриване на стандартите за висше обарзование в дадената област, пред-
лага експерти предимно на младшо ниво. Липсата на старши експерти може да бъде 
проблемна и от гледна точка на натрупването на опит и практически познания от 
младшите експерти или също така до нереална самооценка от страна и на работода-
тел, и на работници. (Стоянов, 2019, с. 48-52). Според данни на Световната банка се 
увеличава броя на годините (коригиран с индекс на наученото), прекарани в училище 
в най-голяма степен в развитите икономики, но и в догонващите ги страни. Висшето 
образование също има нарастваща роля. Това означава, че тези допълнителни 3 – 5, и 
понякога повече години, прекарани в учене, се изплащат по един или друг начин. 
Тенденцията като цяло е за получаване на по-високи нива на образование от все по-
голяма част от населението, което означава и по-голяма конкуренция за придобиване 
на специфични, скъпи и трудни за имитиране умения (Захариев, 2018, с. 38-39).  

В обобщение, университетското образование не винаги създава лесно достъпни 
кадри с критично и творческо мислене, което създава усещане за изоставане на обра-
зователната система. Често, на местно ниво също така липсва достъп до специализа-
ции и обучения по най-новите технологични и алгоритмични решения. Затова са важ-
ни политиките и правната регулация на това ново трудово пространство, като регу-
ациите биха били по-жизнеспособни по-скоро на регионално и локално ниво, откол-
кото на глобално. На международно ниво по-скоро би било ефективно да има само 
минимални трудови стандарти, които различните дигитални платформи да спазват 
(UNCTAD, 2019). Като цяло, обаче, сигурността на работното място намалява, нера-
венството между половете остава отчетливо, трудът е свързан с обработване на голе-
ми масиви от информация, мобилност, упражняване на няколко професии наведнъж, 
със загубата на усещане за смисъл и цел, с по-малка и по-бързо отминаваща удовлет-
вореност от постигнатото (Шваб, 2016). Затова, можем да очакваме, че по отношение 
на типовете заетост, съвременната икономика ще се определя не толкова от алгорит-
мите, а от свободните агенти или самонаетите, с краткосрочни проекти и анга-
жименти. Това позволява собствен баланс между работа и личен живот, избор на 
място за работа, но също така означава нестабилни доходи, липсваща социална защи-
та и др. Ще разгледаме този проблем по-подробно в следващата част на доклада. 

 

Нови типове умения и заетост – емпирични проявления 
Дигатилизираният пазар на труда се характеризира със силна конкуренция; голям 

брой бързо развиващи се малки и средни бизнеси и стартъпи с ограничени финансови 
ресурси; недостиг на високовалифицирани служители, както и търсенето на повече 
гъвкавост по отношение на баланса между работа и личен живот от новите поколе-
ния, излизащи на пазара на труда. (Eurofound, 2015; Кабатлийска, MDV, 2016). Най-
често новите форми на труд са алтернатива на традиционните трудови отношения 
като комуникация „лице в лице“ между работодател и служител. Те дават повече гъв-
кавост, но и по-малко защита за всяка от страните в отношението. Тяхната цел е на-
маляването на разходите в краткосрочен план и преход от уседналост към ефектив-
ност в дългосрочен план. По-долу ще анализираме по-подробно най-често използва-
ните нови форми на заетост (развито по: Eurofound, 2015; Кабатлийска, MDV, 2016).  
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Споделяне на служители (Employee Sharing). Един служител бива нает съв-
местно от повече работодатели, като така се удовлетворяват потребностите от човеш-
ки ресурси на различни бизнеси и това води до пълна заетост на служителя. Това е 
гъвкава възможност за задоволяване на временна нужда от персонал при невъзмож-
ност за осигуряване на регулярна пълна заетост. Освен това, не е необходимо обуче-
ние на служителите, защото те са запознати с бизнеса и им се гарантира относителна 
сигурност на работата. Доходът е предвидим и стабилен за дълъг период, като в също 
време има по-голямо разнообразие в задачите и проектите. Придобиват се нови уме-
ния без риск при липса на работа. От друга страна, бизнесът по-трудно може да пра-
ви стратегическо планиране и разпределяне на персонала си. Съществува и риск от 
изтичане на информация, лоша комуникация и недоверие. Други рискове са свързани 
с различните места, на които могат да се намират работодателите и необходимостта 
от пътуване, което понижава качеството на личния живот; гарантирането на здраво-
словни и безопасни условия на труд; и възможната професионална изолация. 

Споделяне на длъжност (Job Sharing). Това е вариантът, в който за едно работ-
но място се наемат двама или повече служители, независимо, дали е от един работо-
дател или от повече. Това е възможно само за длъжности, за които работният процес 
може да бъде разделен на задачи, които да могат да се изпълняват от различни хора 
със споделена отговорност за крайния продукт. Това е и възможност за гъвкава 
заетост за студенти, пенсионери, завръщане от майчинство или дълъг отпуск, като 
така работодателят запазва персонала си, докато открие по-добри позиции или се раз-
шири, така че да осигури пълна заетост. Повишава се знанието и конкуренцията, как-
то и се прави възможен преходът към по-отговорни позиции. Тук опасностите са 
свързани с междуличностните отношения и съвместимостта между хората, които 
споделят една позиция. Работният процес също може да се фрагментира и да се пови-
шат административните разходи на бизнеса и като цяло това не е една от предпочита-
ните нови форми на заетост. 

Непостоянна заетост (Casual Work). В тази ситуация, работодателят предоста-
вя работа на служителите си само при нужда и не е длъжен да го прави регулярно. 
Това може да е сезонна работа с определен брой часове, за конкретен проект или за 
конкретна задача. Използва се общ фонд от служители, които само се администрират, 
вкл. чрез онлайн платформи. Съществува известно правно регулиране в някои държа-
ви, свързано с минималното възнаграждение, социалната защита, сектора на реализа-
ция и др. Характеризира се с високо ниво на гъвкавост, бързи процедури по наемане 
и освобождаване от работа, помага на различни групи хора да навлязат или да се за-
върнат на пазара на труда. Предполага се, че би намалило сивия сектор и недеклари-
рания труд, но все още няма достатъчно данни в тази посока. Този тип заетост може 
да бъде съчетана с друга постоянна работа. Дава възможност за допълнителни дохо-
ди, макар и с непостоянен характер. Не могат да се предвидят часовете работа и зап-
лащането, липсват допълнителни социални придобивки, ако това е основната работа 
на човека. Има и по-високи нива на стрес заради несигурността. 

Временен мениджмънт (Interim Management). Висококвалифицирани и опитни 
експерти се наемат временно за конкретен проект или при решаването на даден проб-
лем, като така се интегрират външни добри практики с ръководния капацитет в 
съществуващата работна среда. Не се предполагат инвестиции в развитие на човеш-
ките ресурси, като в същото време за разлика от външния консултант временния 
мениджър с интегрира в съществуващата бизнес структура и става вътрешен човек, 
който носи отговорност, управлява кризи, подготвя бизнеса за растеж, запълва вре-
менната липса на управленски кадри. Освен това, може да внесе ново познание, нова 
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култура и работни модели в бизнеса. Работното време и мястото на работа са гъвка-
ви, като тази работа предлага предизвикателства и е стимул за лично и професионал-
но израстване и обикновено е по-високо платена. От друга страна, липсва сигурност-
та на постоянната заетост и гражданските договори не осигуряват високо ниво на 
социална защита. Често се налагат пътувания, има риск мениджърът да не се сработи 
с постоянния екип или моделите му на работа да са неприложими в конкретната 
ситуация, което повишава нивата на стрес и неудовлетвореност и у двете страни. 

Заетост чрез онлайн платформа (Crowd Employment). Работодатели и служи-
тели са свързани чрез онлайн платформа и всички задачи са разделени между вир-
туален облак и служители. Това са вид аутсорсинг задачи без централизирано адми-
нистриране на платформите. Няма географски ограничения за човешкия ресурс. Из-
бягват се данъчни рискове и противоправни усложнения, не се администрират и пла-
щат осигуровки, така че за бизнеса инвестицията е минимална и изгодна. За служите-
лите, това е възможност за висока степен на автономност, самостоятелна организация 
на лично работно време, възможност за учене чрез правене, социален опит и призна-
ние, както и възможност за самореклама, последващи дългосрочни ангажименти и 
придобиване на безопасен трудов опит в ранна възраст. Също така може да бъде ком-
бинирано с обикновен трудов договор. От друга страна, това е непостоянен и несигу-
рен модел на работа по отношение на вида, обема и честотата на работа, което носи 
риска за регулярността и обема на доходите, за социална изолация и понижение 
социалния статус. Лисват обучения, добро оборудване, социална закрила и социална 
подкрепа. Има опасност и от изтичане на информация и загуба на компетентност или 
конфиденциалност. Липсва и процедура за решаване на спорове и контрол върху 
качеството. Този нов тип заетост като цяло се характеризира с много висока степента 
на непредсказуемост и за двете страни по трудовото отношение. 

Работа с повече възложители (Portfolio Work). Самонаето лице работи за раз-
лични клиенти, като за всеки от тях изпълнява малка по мащаб професионална 
дейност. Това е форма на самоуправление, независимост и висока доходност. Из-
граждат се и се поддържат връзки с клиенти от различни индустрии и пазари. Придо-
бива се мултидисциплинарен и мултинационален опит. Дейностите могат да се пос-
тавят в рамките на съществуващото законодателство. Все пак съществува нерегули-
раност и непредвидимост на работния модел. Заплащането зависи от договореното, 
като отговорността и административните разходи се поемат лично. Очакванията и ре-
зултатите може да не съвпадат с истинските умения и опит, което да доведе до со-
циална изолация и понижение социалния статус. 

В обобщение, новите типове работа като самонаетостта или независимите работ-
ници дават повече гъвкавост, но често са съпроводени с по-неблагоприятни условия 
на труд, тъй акто системата е децентрализирана, цялата отговорност и потенциални 
негативи са за сметка на работника. Концентрацията на дигитални платформи често 
намалява преговорната сила на работниците. Освен това са важни индивидуалните 
характеристики на отделния работник, неговите мотиви, умения и дали подобна ра-
бота му е основен или допълнителен източник на доход. Дигиталните платформи чес-
то в по-голяма степен експлоатират, отколкото овластяват работниците. Първо, при 
липсата на диференциация и лесно заместване, за потенциалния клиент, цената става 
основен мотивиращ фактор, т.е. работникът няма контрол върху цената, на която 
предлага труда си. Второ, работникът би могъл да има по-голям контрол върху 
цената на труда си при повтарящо се взаимодействие с един и същи клиент, но това е 
специфично и е характерно предимно за високо квалифицираните услуги. Самият 
клиент също не би търсил повторен ангажимент именно заради цената. Трето, сис-
темата за оценяване на работника чрез рейтингови скали на удовлетвореност на кли-
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ентите може да има двойнствен ефект, в зависимост от дизайна. В повечето случаи 
системите са санкциониращи, а не награждаващи, т.е. при отрицателна оценка, мо-
жеш да бъдеш премахнат от платформата, но много положителни оценки не гаранти-
рат нищо и не означават по-висока цена на услугите. Накрая, ако платформата не 
притежава система за разрешаване на спорове, работникът би бил още по-незащитен 
(UNCTAD, 2019). 

 

Заключение 
Извън прякото създаване на работни места в икономика на алгоритми и техноло-

гии, е важно дали автоматизиацията води до възникването на нови типове работа, до 
нетна печалба или загуба на работни места и как работата променя труда и условията 
на труд. По-вероятно е въздействието да е специфично, а не цялостно, да се променят 
условията на труд и природата на труда, а не толкова нетния обем работни места. Ос-
вен това, новите работни места ще са по-производителни заради технологичния 
елемент, което в дългосрочен план реалистично би компенсирало загубите в преход-
ния период. Дали този преходен период ще е с висока цена зависи и от контекста и 
други фактори като ниво на развитие, структура на трудовия пазар, технологичен ка-
пацитет, адекватна правна регламентация социални характеристики и умения, както 
и политиките на всяка страна.  

 
Използвана литература 
 

[1]. Ариели, Дан, Предвидимо ирационални. Кои са силите, формиращи нашите 
решения, 2012. С.: НСМ-Медиа. 

[2]. Захариев, Боян, 2018. Бъдещето на ученето, The Economist, special issue, pp. 38-39. 
[3]. Кабатлийска, Весела, 2016. Нови форми на заетост в ЕС, MDV Professional 

Education Master Class. 
[4]. Канеман, Даниъл, 2012. Мисленето,С.: Изток-Запад. 
[5]. Йохансон, Франс, Ефектът Медичи, Рой Комюникейшън, С., 2013. 
[6]. Лъкет, Оливър, Майкъл Д.ж. Кейси, Социалният организъм, Кръгозор, С., 2017. 
[7]. Мейсън, Пол, Посткапитализмът. Пътеводител за нашето бъдеще, Изток-Запад, 

С., 2016. 
[8]. Нейсбит, Дорис, Нейсбит, Джон, 2018. Овладяване на мегатенденциите. Осъз-

наване на реалностите и действие в развиващия се нов свят, С.: БАРД. 
[9]. Пикети, Тома, 2017. Капиталът на XXI век, С.: Изток-Запад. 
[10]. Стоянов, Петър, 2019. Ще имам ли работа утре?, HiComm, бр. 9, с. 48-52 
[11]. Талеб, Насим, 2019. Да заложиш своята кожа, С.: ИнфоДар. 
[12]. Талеб, Насим, 2013. Антикрехкост. Как да извлечем ползи от хаоса, С.: 

ИнфоДар. 
[13]. Тошев, Александър, 2019. Ще загубим ли работата си заради роботите и AI?, 

HiComm, бр. 9, с. 22-24  
[14]. Харари, Ювал Ноа, 2019. 21 урока за 21 век, С.: Изток-Запад, с. 29-47. 
[15]. Хойдонк, Ричард ван, Светът утре, Кръгозор, С., 2019. 
[16]. Шваб, Клаус, 2016. Четвъртата индустриална революция, С.: Хермес. 
[17]. Eurofound, 2015. New Forms of Employment, Luxemburg: Publications Office of the 

EU, available online:  
[18]. https://www.ioe-

emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=123533&token=de407b731ecd301c93beb
39d165545d50549725d&L=0 

[19]. UNCTAD, 2019. Digital Economy Report, pp. 96-99, 113, 127, 146-147 



 
 
 
 
 

Международна научна конференция „ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ, 
МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2020 

 

37 

 
ВЛИЯНИЯ НА ИКОНОМИКАТА НА СПОДЕЛЯНЕ  

ВЪРХУ ИНДУСТРИЯТА НА СЪБИТИЯТА: В КОНТЕКСТА  
НА СПОДЕЛЕНИТЕ РАБОТНИ ПРОСТРАНСТВА 

 

доц. д-р Стела Балтова 
Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Александра Йолова 
Международно висше бизнес училище, Ботевград 

 

 

THE IMPACT OF SHARING ECONOMY ON EVENT INDUSTRY: 
THE CASE OF CO-WORKING SPACES 

 

Assoc. Prof. Stela Baltova, PhD 
International Business School, Botevgrad 

Alexandra Yolova 
International Business School, Botevgrad 

 

 
Abstract: The aim of the paper is to discuss critically the soaring development of co-
working spaces and their impact on the event industry. The paper starts from a short 
summary of the expansion of the sharing economy the last decade. Then we examine the co-
working spaces as an emerging model of traditional services offered and we identified the 
different kind of events organized in co-working spaces and the impact of the ecosystem on 
the established partnerships. Finally we give our reflections for future research. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Бизнес моделът на икономиката на споделяне навлезе сякаш неусетно през пос-

ледните над десет години в различни сфери на икономиката, социалния живот на 
обществата, в публичния сектор, дори и в личния живот на хората [2,4,9]. Няма един-
но мнение за тази алтернативна форма на потребление, която поставя споделянето на 
преден план и въвлича със себе си все повече заинтересовани страни от различни 
сектори на икономиката, и все повече потребители. Няма консенсус за формите й на 
проявления, за влиянията й върху начина на живот, на работа, на пътуване, на разпре-
деление на благата, които създава. Отприщването на силата на нейните модели се 
свързва с навлизането на дигитализацията във всички сфери на живота, както и в 
личния живот на хората. В България има няколко много големи и много активни 
международни играчи, които оформят пазара на услуги в икономиката на споделяне 
(напр. Airbnb, Couchsurfing и др.), както и все повече местни инициативи могат да бъ-
дат намерени в различни сектори като настаняване, транспорт, споделени работни 
места, споделяне на таланти и други. 

В резултат на проявленията на икономиката на споделяне настъпва трансформа-
ция на индустриите, особено в услугите. Популярността на споделените простран-
ства за работа расте. Те дават възможности на работещите в тях да се чувстват сво-
бодни, независими, да работят в мрежа, да си сътрудничат. Това води до създаването 
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на общност, в която средата е много формална и същевременно силно колаборативна, 
въпреки, че се състои от нецелево събрани хора. Обстоятелството, че се създава така-
ва среда, граничеща до обособена социална бизнес екосистема, я прави идеална за съ-
бития, които осигуряват усещане за общност. Дали трябва да разглеждаме споделено-
то работно пространство като конкурентно място за провеждане на събитие? И дали 
събитието ще повлияе на екосистемата на споделеното работно пространство? В на-
учната литература съществуват много малко изследвания относно събитията в споде-
лените работни пространства. Повечето информация може да бъде намерена на сами-
те интернет страници на споделените работни пространства, в някои блогове, които 
се опитват дори да класифицират видовете събития, за които моделът на споделеното 
работно пространство е подходящ или пък създава условия за провеждане на нов вид 
събития. Оттук произтича важността от изучаване и разбиране влиянията на иконо-
миката на споделяне върху индустрията на събитията, за да се разработят виждания 
за ползи и преодоляване на недостатъци на тази нова възможност. 

Изследването си поставя за цел първо да идентифицира вида събития, които се 
провеждат в споделените работни пространства, като се ограничава в България. След 
това да очертае потенциалните влияния на средата върху събитията, които се провеж-
дат в тях и vice versa.  

Използваните методи с етнографски характер на наблюдението, интеракции с 
участници в събития, описанието, методът на синтез и на обобщаване, позволяват да 
бъдат постигнати целите на изследването. 

 

КОНЦЕПТУАЛНИ ВИЖДАНИЯ ЗА ИКОНОМИКАТА НА СПОДЕЛЯНЕ 
Въпреки честите и разнообразни проявления на икономиката на споделяне, има 

трудности за постигане на единна дефиниция [9]. Разглежда се на концептуално 
ниво, както и често заменяемо се използват термините „споделена икономика“, „ко-
лаборативна икономика“, „икономика на партньорствата“, “икономика на търсенето“, 
„съвместно потребление“[2,9,12]. В основата на моделите на икономиката на споде-
ляне е споделеното потребление на ресурси. Вместо да придобие дадена стока, потре-
бителят получава правото да я използва за ограничен период от време. Предвид това, 
моделът на икономиката на споделяне изисква за функционирането си наличие на 
собственик или доставчик, но на преден план излиза споделеното използване на ре-
сурси. Освен частни лица в този нов бизнес модел участват и компании, като всички 
се възползват от предимствата на споделянето.  

Алекс Стефани дефинира икономиката на споделяне като стойността при взема-
нето на недостатъчно използвани активи и предоставянето им на достъп до общност, 
което води до намалена нужда от собственост върху тези активи [12]. Стефани разде-
ля дефиницията си на пет важни характеристики, които спомагат за оптимално 
разбиране: стойност; недостатъчно добре използвани активи; онлайн достъпност; 
общност; намалена нужда от собственост. Под „стойност“ Стефани има предвид, че 
платформите за споделяне на икономиката генерират взаимни икономически 
ползи за участниците. Макар, че повечето платформи имат за цел да увеличават пе-
чалбата си, има някои изключения, при които максимизирането на печалбата играе 
второстепенна роля, а основната цел е устойчивото обслужване. 

В България няма разработени конкретни политики, нито стратегически докумен-
ти за развитието на икономиката на споделяне. Налице е необходимост от политики и 
действия, които да осигурят възможности за добиване на ползи от икономиката на 
споделяне и получаване на стойност от нейните политически, икономически, социал-
ни влияния и влияния върху околната среда.  
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АСПЕКТИ НА СПОДЕЛЕНИТЕ РАБОТНИ ПРОСТРАНСТВА  
Едно от специфичните проявления на икономиката на споделяне са споделените 

работни пространства, с придобилото популярност наименование и на български 
„коуъркинг пространства“. Замислени в началото като офиси, в които има обособени 
работни места с офис оборудване и безжичен интернет за отдаване под наем, те се 
превръщат и съществуват в една голяма част като места, в които независими профе-
сионалисти, главно самонаети, реализират голяма част от своето време, освен за из-
пълнение на работни функции, така и за социален живот [6]. В литературата като ця-
ло споделените работни пространства се възприемат като иновация и не се среща 
критичното им разглеждане, представят се като интегриран и свободен модел на биз-
нес и работа, който се фокусира върху нуждите на предприемачи, хора със свободни 
професии, фрийлансери, малки и средни фирми, изнесени услуги на големи компа-
нии, иноватори със знания [3,10]. 

Технологичните иновации, интернет базираните услуги ще продължат да оказват 
влияние и да променят моделите на организация на работа [11]. Увеличеното из-
ползване на мобилните технологии през последните 2-3 десетилетия промени отно-
шението към работата и доведе до възможности за работата от всяко кътче на света 
по всяко време на денонощието [8]. При все това, самонаетите или работещи на дого-
вор отдалечено от фирмата, продължават да имат необходимост от такава работна 
среда, която да стимулира работния процес, да могат да се обсъждат и раждат идеи, 
да се представят проекти, а се търси консенсус и сътрудничество. Всичко това доведе 
до ръст в споделените работни пространства. Двигател за еволюцията им са тенден-
цията към нови начина на организация на работата, проектна работа, съвместно из-
ползване на активи или обмен на активи и услуги, баланс работа-живот, икономичес-
ка ефективност, устойчивост, гъвкави задачи, базирани на проекти, съвместно из-
ползване на дълготрайни активи и обмен на услуги [15]. 

Увеличаването на броя на споделени пространства се случва почти всекидневно. 
Според проучване на Coworking Insights, което се базира на Coworker.com [13], през 2019 г. в 
света има 9452 пространства за коуъркинг в 158 държави. Европа разполага с най-го-
лямото предлагане от над 3100 пространства, Азия е на 2-ро място с 2586 простран-
ства, а Северна Америка изостава с 2278 пространства. За сравнение през 2015 г. те 
са едва 894, в 82 страни, 493 града [14]. Прогнозите за 2020г. е коуъркинг простран-
ствата да се увеличат с 42% спрямо 2019 г. 

В България пазарът на споделени пространства расте непрекъснато, по-голям 
брой от тях са в столицата, също в Пловдив, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, 
Стара Загора, Габрово, както и в по-малки населени места като Банско, Чепеларе, 
Железница, Каваците. Бъдещето на споделените работни пространства е наистина 
обещаващо. Освен възможностите за различно работно място, те предлагат и изклю-
чително широка палитра от събития и обучения, които често се организират предим-
но за хората, които работят в тях, но има и отворени формати, които допълнително 
създават възможности за срещи и запознанства.  

Бумът на споделените работни пространства в голяма степен се свързва с необхо-
димостта на някои нови професии, при които хората работят отдалечено, да се спра-
вят с чувството за изолираност. Чувството за общност се формира не само от това, че 
се работи в общо пространство, а от изричната цел работещите там да бъдат част от 
общност [7]. Bounken определя споделените работни пространства като нов феномен 
на споделената икономика, при който освен, че се интегрират различни елементи на 
концепции за домашен офис, офис общности, телецентрове, виртуална работа, вирту-
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ални екипи, инкубатори и практически общности, се предоставя възможност за меж-
дусекторна работа с повече гъвкавост, самостоятелност и възможности за социални 
взаимодействия [3]. 

Заради голямото търсене на работни места при споделените пространства както 
от самостоятелни хора, така и от малки фирми, все повече компании се опитват да 
приведат организацията си на работа със споделени структури. От една страна това 
им дава шанс за иновативно предимство, тъй като динамичната и креативна среда в 
комбинация с бизнес сътрудничество може да създаде висок потенциал за раждане на 
идеи. Също така работната среда на споделените пространства може да доведе до 
повишени постижения и резултати заради мотивиращата обстановка. Това е сре-
да която създава условия и предпоставки за експериментиране, могат да бъдат вклю-
чени освен традиционно опериращи на пазара компании, така и академични институ-
ции, които да си партнират заедно в проекти за постигане на социални въздействия с 
иновативен елемент. 

Феноменът „работа в споделено пространство“ е сравнително нов. Моделът е 
много подходящ и много прилаган от млади предприемачи, фрилансери, микро фир-
ми, които извършват понякога цялостната си дейност в споделени пространства. Те 
могат да ги сменят когато преценят, в зависимост от целите си и от партньорствата, 
от които се нуждаят, защото споделените пространства са от една страна простран-
ство за работа, а от друга, споделяне на социално пространство. Споделената среда 
повлиява организацията на работа, управлението на ресурсите във фирмата, формира 
социални взаимодействия, но и се обменят идеи, създава се ново знание. Може да се 
допусне, че споделените пространства стимулират създаването на емпатия, хората 
стават способни да поставят себе си на мястото на другия и да приемат неговото емо-
ционално състояние, да успеят да съпреживяват заедно с другия 

 
СЪБИТИЯ В СПОДЕЛЕНИ РАБОТНИ ПРОСТРАНСТВА 
Споделените пространства са рентабилна и стимулираща развитието алтернатива 

на домашен офис, където полезното се съчетава с приятното. Организирането на съ-
битие на такова място предполага много по-вълнуваща атмосфера. Характерно за 
споделените работни пространства в столицата София е тяхното разнообразие. Наб-
роявайки над 20, те са разположени в различни части на града, с различна архитек-
тура външна и вътрешна, с различни по площ части за работа, обособено в по-малки 
или по-големи офиси, на един или няколко етажа. Преобладаващо имат помещения 
за провеждане на събития, конференции. Някои от самото начало се идентифицират 
като средища за изкуство, споделяне и обсъждане на арт идеи. Макар че номадите на-
мират благоприятно място за своето амплоа и вдъхновение в по-усамотени места, в 
извънградска среда, в София също има изразени  такива коуъркинг пространства, 
като SOHO. Някои споделени работни пространства започнаха да предлагат възмож-
ности за работа на големи компании, главно в сектора на информационните техноло-
гии, и провеждането както на вътрешни за общността, така и на външни събития, се 
превръща в част от техния живот. В други, като Betahaus в София например, което и 
първото споделено работно пространство в България, вече с две нови локации в 
София, се прилага моделът на „клубното членство“. Клубното пространство или 
„social clubs” освен че дава нов облик на споделеното работно пространство, е 
една алтернатива за място за провеждане на събития, които утвърждават общ-
ността на хора от различни слоеве на икономическия, културния, спортния живот. 
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В споделените пространства работят хора от различните сектори на икономиката, 
както и от неправителствени организации, представители на малки и средни пред-
приятия, ИТ специалисти. Наблюдава се и тенденция към обособяване на големи 
пространства за корпорации в ИТ индустрията, които събират около себе си други 
представители на бизнеса, с които и за които извършват дейности. Хората са избрали 
това пространство, за да разширят достъпа си до нова различна среда, в която могат 
да си позволят да подложат на брейнсторминг идеите си пред необременена от стро-
гата организационна форма на работа в традиционна компания среда. Споделеното 
работно пространство e място за създаване на мрежа от неформални професионални 
връзки между предприемачи и професионалисти.  

 
Защо да проведем събитие в споделено работно пространство? 
Палитрата на събитията, които се организират и провеждат в коуъркинг прост-

ранствата в България е богата, разнообразна, нетрадиционна понякога, освен това те 
родиха нов вид събития, които провеждат в рамките на своите модели – кампуси за 
здраве „co-workation (coworking + coliving + inspiration&vacation)“, лаптопаджийски 
лагер (Coworking space Чепеларе); „Coworking + coliving на плажа“ (не само за но-
мади) – киновечери, уебинари; „Coworking, coliving, coparty“ или висша форма на 
споделяне едновременно на работата, ежедневието и забавлението във веригата 
Networking Premium. Сред експериментаторите (в инкубатора в София Тех Парк; в 
CleanTech), събитията са свързани с устойчиво развитие на бизнеса, зелени техноло-
гии, въвеждане на иновации, насърчаване на предприемачеството. Модерните This 
Way (София), FreeДом21 (Велико Търново) са място за креативни и арт събития, кои-
то събират аудитория с много сходни интереси и занимания. 

Разположени в изоставени индустриални сгради, или стари сгради, задъхани от 
времето, след тяхното реновиране и адаптиране за нуждите, дори и с някаква цел да 
се създадат творчески квартали, градове за работа, за социален живот, изпълнен със 
събития. Събитията надиплят креативността и тя прониква и дава дух на споделените 
работни пространства. Участието в подобни събития на коуъркинг пространството 
помага за обединяването на хора от различни области, които споделят едни и 
същи хобита и интереси. Това може да доведе до общуване и създаване на нови 
приятели за тези, които са нови в града и се нуждаят от единомислещи. 

Oрганизаторите на събития в тези пространства влизат в неформални контакт 
с обитателите и могат да постигнат допълнителна взаимна стойност от събитието. 
Така събитието се превръща в ресурс за тези млади предприемачи, консултанти, соф-
туерни разработчици, работещи там. Ползите от участието в събитие в коуъркинг 
пространство са многобройни и помагат в професионалния, както и в личния растеж 
на работещите там. От друга страна при търсене на нова аудитория както за събитие-
то, така и за споделеното работно пространство. Според Fuzi [5], от мениджъра-дома-
кин се очаква да има активната роля в създаването на общност в споделените работни 
пространства чрез стимулиране на колаборацията между работещите в тях, което ги 
различава от другите видове офиси [7]. Освен тесните социални интеракции между 
работещите, споделянето на ресурси, експертиза, знание, насърчаване генерирането 
на идеи е много важен аспект при съвместната работа [10].  

Изграждането на професионална мрежата е друг аспект на участието в събития 
в коуъркинг пространство. Събитието спомага за привличане и създаване на нови 
клиенти за  бизнеса на работещите там, както и за бизнес идеи. В забързаното диги-
тално време на хората им липсва време за хобита и развлечения, които са важни за 
емоционалното равновесие, за развитието на културата и духа на хората. Събитието в 
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коуъркинг пространство може да разгърне творческата страна в хората и да се даде 
например нов живот на някакво хоби или да се роди такова. 

Целевата група на събитията в споделени работни пространства е специфична, 
конкретна, предсказуема. Това са хора търсещи преживяване, креативни предприема-
чи, които искат да се насладят на предимствата и да оценят вдъхновяващата атмосфе-
ра на даденото споделено пространство. А да се организира събитие в споделено 
пространство е чудесен начин и ключът към изграждане на стабилна връзка между 
общността, а също така и да привлече потенциални нови потребители. 

Изследването показа, че споделените работни пространства в България имат 
потенциала не само като модел на работа, а и да предлагат професионална и социал-
на инфраструктура на все по-голям брой самостоятелни хора и да обединяват всички 
в икономиката на споделяне. Те могат също така да съпътстват нарастващата дигита-
лизация като допълваща и реална структура, но въпреки това да сплотяват хората 
чрез организиране на нов тип споделени събития. Събитията в тях осигуряват въз-
можност за индивидуален подход към потребностите и желанията на целевата група. 
Високата степен на индивидуализация осигурява по-качествена комуникация, която 
може да повиши атрактивността на събитието, да доведе до увеличаване броя посети-
тели и повишаване на тяхната удовлетвореност [1]. Събитията в споделените работни 
пространства в по-малките населени места имат силен отпечатък върху местната 
общност и върху дестинацията като цяло, като спомагат за създаване на конку-
рентни предимства на дестинацията и лоялност към дестинацията. Самото споделено 
работно пространство от една страна става арена на приобщаване, а от друга, дести-
нацията или региона в градска среда се превръща в притегателно място за творчест-
во, иновации, уважение към ценностите на общността в среда на междукултурни сте-
реотипи, което се асоциира със създаване на автентични преживявания и формиране 
на имидж на дестинацията, на една брандирана дестинация. В литературата бранди-
раната дестинация има своите предимства, които се изразяват в персонификация, не-
подражаемост, диференциация, лоялност, имидж, обвързване на туристите, различна 
ценова политика [1]. Тук ефектът е двояк, защото както събитието въздейства на дес-
тинацията, така и коуъркинг пространството определя обхвата, времето, целта и ка-
чеството на събитието. Това са събития с емпатия, с емоционалност, често 
съкровени, с открояващ се емоционален профил на посетителя. Паралелните събития 
създават стойност не само за организаторите и посетителите, но и за работещите в 
пространствата. 

Темата за събитията в споделените работни пространства може и трябва да бъде 
разглеждана най-малко от два аспекта: вътрешни корпоративни събития и външни 
събития. От друга страна, организатори на събития може да бъдат самите споделени 
работни пространства, но могат да бъдат изцяло независими от тях външни компа-
нии, които избират за място на своето събитие. Събитията са полезни за споделените 
работни пространства. Какъвто и да е обхвата на проекта, чрез който се реализира съ-
битието, както и дейностите, които се извършват, събитията обединяват хората, на-
сърчават ги към споделяне на мнения, инициират ги за раждане на идеи, които също 
се споделят в кръга на пространството. Събитията са добавена стойност за бранда и 
престижа на бизнеса на споделеното работно пространство като цяло и могат кон-
кретно за даден наемател да имат такова въздействие. Събитията могат да превъплъ-
тят мисията на споделените работни пространства за създаване на социална близост и 
колаборация, за създаване и ко-създаване на знание и добавен стойност, които да до-
ведат до иновиране на бизнес модела на споделеното работно пространство, както и 
на бизнесите на участниците в него. Събитията, особено изцяло външните за вътреш-
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ната среда на споделеното работно пространство дават на обитателите и на гостите 
представа за общността му, но също могат да помогнат за привличане на нови члено-
ве. За споделените работни пространства, събитията могат да бъдат източник на до-
пълнителни приходи, но още по-същественото е, че стават привлекателна сила и мар-
кетингов инструмент за коуъркинг пространствата, защото могат да привлекат нови 
„служители“, както и да осигурят на вече работещите в тях възможност за свързване 
в нови мрежи бидейки извор на идеи. Алтернативно, тези няколко постижения могат 
да са резултат и от вътрешни събития, ако те се отворят за външна публика. 

Споделените работни пространства са в пълна противоположност и същевре-
менно с предимство пред  атмосферата на претъпканите офиси и класически салони 
за провеждане на събития чрез обстановка, която създава уют, ритъм, постига тон и 
хармония с динамиката на събитието. Постига се висока степен на доверие, на отда-
деност – подходяща среда за социални събития, за събития с емпатия. И не на пос-
ледно място, събитията, които се организират и провеждат в споделените прост-
ранства за работа се превръщат в средище на обмен на знание и колаборации. 
Знанието и колаборациите са в основата на съвместното създаване на стойност в спо-
делените работни пространства [6]. Събитията внасят допълнителен стимул и се пре-
връщат в платформа освен за обмен, за създаване на многостранни и разнообразни 
връзки и взаимоотношения, които могат да доведат до иновативни резултати. 

 
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
И някак незабележимо икономиката на споделяне постепенно променя облика на 

индустрията на събитията, прави ги по-динамични, неочаквани, желани. Събитията, 
които се организират в коуъркинг пространствата са инструмент чрез който те се ин-
тегрират с бизнес екосистемата на града, събитията ги превръщат в мястото на създа-
ване на партньорства. Колкото по-рано споделените работни пространства осъзнаят и 
разберат тази възможност и я оценят, толкова по-пълноценно могат да планират ос-
новните дейности на пространството и създаването на оптимални условия на труд. 
Събитията, организирани от външни организации в споделените работни простран-
ства играят ролята и на маркетингов инструмент за промотирането им. Това се отнася 
както за големите населени места, така и за много малките и отдалечени. 

Споделените работни пространства могат да се превърнат и в бариера за качест-
веното провеждане на събитие. Основното препятствие обаче няма материален харак-
тер, а е свързано преди всичко с липсата на опит, знание, липса на стратегия и ясен 
план на събитието. В случая се касае за съвместен бизнес, основан на преживявания, 
които трябва да бъдат предвидени, планирани, генерирани, създадени, насърчавани 
преди събитието, в хода на събитието и след приключването му. В средата на споде-
леното работно пространство, при провежданите събития се наблюдава размиване на 
границите на икономическата и социалната полза и дори може да бъдат разглеждани 
като генератор на нови идеи.  

Индустрията на събитията беше силно ударена от кризата Covid-19. Само за ня-
колко седмици глобалният пейзаж се промени драстично и професионалистите в тази 
индустрия срещат необходимост от бързо вземане на решения, създаване на нови мо-
дели, експлоатиране и адаптиране на решения от други сектори към  индустрията на 
събитията. В бъдещи изследвания търсенията трябва да бъдат насочени към иконо-
мическия ефект, политиките, ролята на съвместната работа в мрежи при организи-
ране на събития в условията на Covid-19.  
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Анотация: Всички трудови дейности независимо от сферата, в която се осъщест-
вяват, подлежат на непрекъснати промени. Това обективно налага необходимост-
та от повишаване на квалификацията, от усвояване на нови знания и умения. За съ-
жаление възникват и непредвидими кризисни моменти, които не са под контрола на 
организацията, изискващи вземане на стратегически решения по отношение обуче-
нието на персонала. Такъв момент се оказва и създалата се ситуация около панде-
мията завладяла света днес и въведеното извънредно положение в България. Не би-
ва да се забравя, че инвестицията в обучение на персонала, при така създалите се 
условия, е дългосрочна инвестиция не само за него, но и за самото общество, дори и 
за цялата икономика, поради което то не бива да спира.  
 

Ключови думи: обучение, персонал, извънредна ситуация, криза, мобилно обучение 
 
Abstract: All work activities, regardless of their field of activity, are subject to continuous 
change. This objectively necessitates the need for advanced training, the acquisition of new 
knowledge and skills. Unfortunately, there are also unforeseen crisis situations that are not 
under the control of the organization, requiring strategic decisions regarding staff training. 
This is the moment when the pandemic situation has conquered the world today and the 
state of emergency in Bulgaria. It should be remembered that investing in staff training, 
under the conditions thus created, is a long-term investment not only for him but also for 
the society itself, even the whole economy, so it should not stop. 
 

Key words: training, staff, emergency, crisis, mobile training 
 
 

В периоди на стагнация много от мениджърите са поставени в условия на непре-
къснато съкращаване на разходите. Кризата с пандемията, засегнала и нашата страна, 
както и въведеното извънредно положение, доведе до това много работодатели да за-
почнат да съкращават своите работници. Това е случай в който работодателят поста-
вя собственото си оцеляване пред всичко останало. Но не може да се каже, че това е 
най-правилното в случая. От друга страна, говорейки за обучение на персонала, това 
е един от първите разходи, който също е очевиден и лесно съкратим. Оказва се оба-
че, че сега е идеалният момент за обучение и развитие на служителите в организа-
цията. Това е така, понеже в такива времена на трудности единственият неизчерпаем 
ресурс, с който организацията разполага, са добре подготвените и обучени кадри. До-
казано е, че онези знания и навици, които притежава персоналът, имат приоритетно 
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значение в условията на криза. Обучението може да се организира така, че резулта-
тите от него да бъдат възможно най-приемливи и необходими за организацията.  

Днес основните тенденции в областта на обучението са свързани с повишаване 
на качеството, компютъризацията, диверсификацията, индивидуализацията, непре-
къснатостта, многозвенността и интензифицирането на обучението. Развитието на 
обучението изостря съществуващите проблеми като: достъпност, качество и ефек-
тивност, особено в условия на извънредни и кризисни ситуации. Проблемите се 
характеризират с противоречия и бариери пред развитието, нуждата от тяхното прео-
доляване, обектът на специално внимание, необходимостта от решаване и осмисляне 
на неразбирането. От друга страна, към проблемите на обучението на персонала се 
отнасят и въпросите свързани с методологията и организацията на самото обучение. 
Методологията на обучение е неизбежно свързана с целите и механизма на обуче-
нието, които се реализират чрез технологията на обучението. По време на възник-
нали непредвидени трудности трябва задължително да се търсят нови стратеги-
чески решения за обучение на персонала, които да изпълняват интегрираща ро-
ля в XXI век. „За мениджърите непрекъснатото обучение е главното условие за 
успеха. Те трябва да овладяват нови методи за управление на персонала, нови 
социални механизми за общуване и водене на преговори, за създаване на поло-
жителна мотивация и т.н.[1, 108]. Общуването между ръководител и подчинен 
може да се полвияе от различни фактори. В най-добрите случаи те трябва да 
оказват влияние върху активирането на мотивацията[1, 32]. 

Мобилните и безжични технологии са едно от тези решения, които предлагат 
значителни ползи и възможности за изграждане и поддържане на креативни, съвмест-
ни, критични и комуникативни способности в рамките на средата за обучение. Реди-
ца автори се позовават на възможностите на мобилното обучение „за увеличаване на 
съвместното взаимодействие в обществото[5, 67-74]. От друга страна, мобилните тех-
нологии премахват слабостите в координацията, комуникацията, организацията, пре-
говорите, интерактивността и мобилността, които могат да се срещнат по време на 
обучение без използване на технологии. С помощта на избрано мобилно устройство 
може да се влиза в глобалната мрежа, да се изтеглят материали, да се отговоря на 
въпроси или да се решава тест. Целта на мобилното обучение е превръщане на 
обучението в гъвкаво, достъпно и персонализирано. То е подходящо за:  

 служителите на организации, които искат да придобият нови знания в профе-
сионалната сфера, без прекъсване от текущата дейност; 

 ученици и студенти; 
 пътуващи и обучаеми, които искат да повишат своята ерудиция по време на 

посещение в музеи, галерии и т.н.;  
 за всички, които искат да имат в своя мобилен телефон медицинска, правна и 

друга информация за всекидневна употреба.  
Тук може да се каже, че мoбилното обучение позволява на обучаемия да стане 

субект на обучението си и архитект на собствената си професионална квалификация, 
както и да се учи до края на живота си по всяко време. Той може да се учи чрез из-
следване на най-новото, непрекъснато актуализиращо се учебно съдържание. Мобил-
ното обучение е преобладаващото и широко разпространено обучение, на което раз-
читат хиляди учебни заведения, милиони работници и дистанционно обучаващи се 
по целия свят.  

При мобилното обучение, чрез използване на безжична мобилна технология, се 
позволява на всеки човек достъп до информация и учебни материали от всяка точка и 
по всяко време. В резултат на това, учащите контролират процеса на обучение – те 
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учат когато и от което място искат. Вече не се налага обучаемите да чакат дълго за 
да научат нещо ново или да чакат за да отидат на определено място за обучение, дори 
когато това е невъзможно поради ограничения, като например в случая при така съз-
далата се ситуация в страната с въведеното извънредно положение. Те могат да из-
ползват безжична мобилна технология за формално и неформално обучение, където 
те могат да получат достъп до допълнителни и персонални учебни материали от ин-
тернет или от организации, които разполагат с такива. Работниците на работното 
място могат да използват мобилните технологии за достъп до учебни материали в мо-
мента, в който те изпитат нужда от съответната информация. Незабавния достъп до 
информацията съдейства за високото равнище на обучението, тъй като обучаемите 
ще могат да приложат информацията веднага, а не да получат информацията и тя да 
се приложи на един по-късен етап. Обучаващите и преподавателите са улеснени в 
своята работа, тъй като те могат да използват мобилните технологии за да общуват с 
обучаемите от всякъде и по всяко време. В същото време обучаващите и преподава-
телите могат да предоставят достъп до учебни ресурси от всякъде и по всяко време, 
както и да планират времето за изнасяне на обучителните курсове.  

Използването на мобилни технологии в обучението се различава от използването 
на технологии в традиционното групово преподаване „лице в лице”. Традиционното 
групово образование и обучение „лице в лице” използват технологиите като допълне-
ние към обучаващия, за разлика от мобилното обучение, в което технологията е за-
местител на обучаващия. С навлизането на мобилните технологии в ежедневието на 
хората нараства все повече и необходимостта обучението на персонала да се извърш-
ва с атрактивни образователни продукти, които са лесно достъпни и възприемани от 
обучаващия се.  

Без съмнение световната мрежа е най-успешният образователен инструмент, поя-
вявал се през последните години. Интернет отдавна вече не е място само за четене на 
текст или слушане на музика. Вече е навсякъде около около нас и намира приложе-
ние във всяка наша дейност. Предоставя се възможност за комбиниране и интегрира-
не на текст, аудио и видео с взаимодействие между участниците. Текстовете, лекции-
те и финалните тестове могат да се стандартизират според условията. Интернет може 
да се използва в световен мащаб и е платформено независим. Въпреки, че до голяма 
степен е за асинхронна среда, този ресурс може да се използва и за синхронни съби-
тия. Не е изненадващо, че обучаващи, преподаватели, доставчиците на образование 
от разстояние и обучаващите институции на всички нива все по-често използват све-
товната мрежа като средство за предоставяне на курсове. 

Нарастващият интерес към мобилното обучение идва от няколко направления. 
Първо, от организации, които традиционно предлагат програми за дистанционно обу-
чение. За тях предлагането на мобилно обучение е логично продължение на дейнос-
тите им, използващи дистанционно обучение. Второ, корпоративния сектор вече 
проявява интерес от мобилното обучение като начин за намаляване на цената на обу-
чението на работещите. Трето, образователните организации, които приемат мобил-
ното обучение като начин за подобряване на достъпа до техните учебни програми.  

Всичко това ни дава право да кажем, че мобилното обучение е ключово стратеги-
ческо решение, което позволява да се учи по всяко време и навсякъде без постоянна 
физическа връзка с кабелни мрежи. Освен това, мобилните устройства са вече в със-
тояние да се свържат с други компютърни устройства, да предоставят образователна 
информация и да осъществяват двустранна комуникация между обучаващ и обучаем. 
Мобилното обучение „осигурява целенасочена, контролируема, интензивна, само-
стоятелна и творческа работа в обучението с възможност за избор на учебна програ-
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ма и дисциплини, на преподавател, графици и форми на обучение, независимо от 
местожителството[3, 249]. 

Най-ефективното използване на мобилното обучение е за изграждане на системи 
за управление на знания в компаниите: достъп до база от информация, съхранение и 
извличане на информация, обмен на знания и информация. По време на провеждаща 
се конференция, бързо и лесно може да се предаде получената информация на коле-
гите в компанията, които незабавно да пристъпят към нейното прилагане и обсъждане. 

Развитието на мобилното обучение, като подгрупа на дистанционното и елек-
тронното обучение, е последица от много фактори. Такива могат да бъдат: продъл-
жаващото разширяване на широколентовите безжични мрежи, увеличаване на 
функционалността на всяко следващо поколение мобилни устройства, както и фак-
тът, че мобилните устройства, по-познати като инструмент за комуникация, са 
вече напълно интегрирани и са част от нашия социален живот.  

 

Ползите от употребата на този метод за обучение могат да бъдат: 
Подобряване на запомнянето: информацията, която получава обучаемия при да-

дена ситуация или момент, е по-вероятно да бъде запомнена, особено когато обучае-
мия знае, че и в бъдеще ще има нужда от тази информация при изпълнение на ежед-
невната си дейност. 

Ефективност: Мобилното обучение е ефективно заради преносимостта на източ-
ниците на информация, предоставящи връзка по всяко време и навсякъде. Това поз-
волява достъп до информация и помощ по един много гъвкав начин. Мобилното обу-
чение е ефективно, тъй като предоставя възможност да се използва свободното време 
на служителите по-продуктивно особено когато са в движение. 

Намаляване на стойността: Мобилното обучение е източник на предимства за 
големите организации, използващи този подход, тъй като мобилните устройства, кои-
то са необходими в случая, вече се намират в ръцете на потенциалните потребители. 
От друга страна, нараства тенденция големи организации да изискват от служителите 
си да използват за работа само мобилните устройства, които са им предоставени от 
самата организация. Разбира се има и финансови ползи свързани с намаляване на фи-
нансовите разходи при ангажиране на аудитория и за пътуване както на служителите, 
така и на обучаващите. 

Икономия на време: Мобилното обучение е незабавно – периодът на чакане на 
отговор на даден въпрос е малък или нулев. Не е нужно да се планират упражненията 
по дадена тема или да се чака за презентация. Обучението се осъществява, следвайки 
работния график на обучаемия. Например, ако един служител има достъп до мобил-
ното обучение при работа с даден клиент, то клиентът ще бъде много по-добре обслу-
жен и информиран и няма да е необходимо да чака дълго за отговор на свой въпрос.  

Засилване на сътрудничеството и кооперирането: Мобилното обучение може да 
насърчи сътрудничеството между колегите в компанията и/или между служителите и 
клиентите на организацията. Заедно те могат да образуват една практикуваща общ-
ност, която ще подпомага всички с навременна информация, от която има нужда.  

Многопластов дизайн: Мобилното учебно съдържание, по необходимост, е по-
подредено, от колкото предоставеното на компютър електронно обучение. Това, кое-
то се изпраща на учащия, трябва да бъде под формата на малки, отделни парчета ин-
формация (мобилни обекти за обучение), които ще бъдат по-лесни за възприемане.  
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Актуална информация: Мобилното обучение е динамично. То представлява 
днешното съдържание, а не остарелите новини. Он-лайн източниците на информация 
са винаги на разположение на обучаемия. 

Персонализация: Мобилното обучение е индивидуално. Обучаемите избират са-
ми дейностите от личното меню за изучаване на възможностите, които са най-подхо-
дящи в момента.  

Изчерпателност: Мобилното обучение е изчерпателно. То предоставя информа-
ция от много източници, като по този начин дава възможност на обучаемите да избе-
рат любимите си формати, методи на обучение или обучаваща институция[8, 24].  

Тук може да се посочи, че този нов начин на обучение оказва силно влияние вър-
ху днешното образование и системи за обучение. Колкото повече хора използват мо-
билното обучение и оценяват информацията, която им се предоставя, толкова е по-
голяма вероятността този метод на обучение да повишава своята ефективност. В 
крайна сметка мобилното обучение ще се превърне в „повсеместно обучение”, предо-
ставено от широко разпространени мрежи, които могат да бъдат достъпни от всяка 
точка по всяко време.  

Начинът на достъп до учебното съдържание чрез информационните устройства е 
основната отличителна черта между мобилното, електронното и дистанционното 
обучение. Информационните устройства предоставят възможност на обучаемите да 
работят свързани помежду си от разстояние и да могат да получават различни учебни 
материали в различни формати, например като аудио, видео, текст и т.н. Статистика-
та за броя на мобилните телефони е показател за необходимостта от мобилно обуче-
ние. Такова навлизане е имало както в развитите, така и в развиващите се страни.  

От казаното до тук може да се обобщи, че мобилното обучение може да се окаже 
най-евтината алтернатива за обучение. Мобилните информационни устройства, кои-
то могат да бъдат използвани за мобилно обучение, вече се намират в ръцете на обу-
чаемите. Почти всеки притежава и използва мобилно устройство, което да осигури 
достъп до глобалната мрежа Интернет. Устройствата са удобни като средство за ко-
муникация и обмен на информация, запис на аудио и видео файлове, снимки, раз-
глеждане на документи, възпроизвеждане на звукови файлове и достъп до бази с дан-
ни. Мобилните устройства използват карта с памет, върху която могат да бъдат запа-
метявани документи и информация свързани с ежедневната дейност – хиляди страни-
ци електронен текст, графики и изображения могат да се съхранят и пренасят в слу-
чай на необходимост.  

Светът се променя бързо и обучението трябва да отговори на възникващите пре-
дизвикателства, като се адаптира към тези промени. Широкият набор от технологии 
подпомагат реализирането на нови методи за обучение и разширявайки традиционни-
те. Нововъзникващите технологии са полезни при осъществяване на връзка между 
три основни измерения на учебните ресурси: партньорите в учебния процес, учебно-
то съдържание и учебните услуги. Промяната в условията налага създаването на 
ръководители от нов тип, за да са в хармонично единство. Акцентът се поставя върху 
новаторството [2, 135]. 

При проектиране на мобилно обучение в една организация не може директно да 
се приложат принципите за проектиране на електронно обучение заради съответни 
ограничения и специфика на мобилните устройства и мобилните приложения. Също 
така трябва да се има предвид, че мобилното обучението дава възможност за придо-
биване на учебен опит по качествено различен начин. Проектирането на среда за мо-
билно обучение може да се разгледа от 4 гледни точки: придобиване на учебен опит, 
постигане на цели, основни характеристики на средата и контекст на обучението.  
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- учебен опит и цели – при проектиране на среда за мобилното обучение трябва 
да се вземе под внимание съответствието между целите и контекста, като например 
дали обучението е индивидуално или е колективно. Проектантите на системи трябва 
да се съобразят не само с възможностите за подобряване характеристиките за използ-
ваемост на техните продукти, но също така и с възможностите за придобиване на бо-
гат учебен опит от обучаемите при използване на тези продукти. 

Основният компонент на учебния опит е свързан с организирано доставяне на 
съдържание. Внимателно организираното съдържание би трябвало да подобри учеб-
ния опит чрез предоставяне възможност на обучаемите да навлязат в материала, неза-
висимо от това дали се използва описателно представяне или инструкции. Целите по-
магат обучаемите да бъдат ангажирани, а също предоставят и направление за учене. 
Постигането на целите мотивира обучаемите и затова тези цели трябва да бъдат адап-
тирани към ситуацията и опита на всеки обучаем. Като измерители, на това дали це-
лите са постигнати, се използват получените резултати и обратната връз-
ка. Обратната връзка се осъществява, когато нещо в учебния процес се е променило, 
като отговор на действие от страна на обучаем. Това позволява незабавно обучаемия 
да разбере какви резултати е постигнал. Описанието при придобиване на учебен опит 
може да бъде важен фактор за развитие на нови или подобряване на съществуващи 
умения. Учебната среда, която включва елемента описание, може да помогне на обу-
чаемите да разсъждават над това, което са научили.  

Осигуряването на някои форми на социални взаимодействия може да доведе до 
окуражаване придобиването на опит при работа в групи или в сътрудничество. Това 
може да подпомогне обучаемия да развие съответни социални умения и умения за 
работа в екип, при което учебните цели да бъдат постигнати съвместно. 

- основни характеристики на учебната среда – най-важната характеристика на 
тази среда е мобилността. Това дава възможност на обучаемите да бъдат в контакт с 
техните колеги, преподаватели и учебни ресурси, когато не могат да използват тради-
ционните комуникационни пространства.  

От друга страна, всеки потребител използва мобилното си устройство по разли-
чен начин. Тази характеристика: различни потребителски профили и техните роли 
при използване на мобилните технологии придобива все по-голямо значение при мо-
билните среди за обучение. Лесен начин за определяне ролите и профилите е използ-
ване на класификацията на Jonas Löwgren и Erik Stolterman: ядро, периферия и 
контекст[6, 147].  

Потребителите от ядрото винаги учат с техните мобилни устройства, докато пе-
риферията включва потребители, които не са активно включени в получаване на уче-
бен опит. Контекстът показва заобикалящите потребители и обществото като цяло, 
които не са директни участници в учебния процес, но оказват влияние индиректно.  

Осъзнаването на ограниченията на потребителския интерфейс също е от значе-
ние. Мобилните устройства се характеризират с малък екран, ограничени методи за 
подаване на входна информация и определена продължителност на батерията. Следо-
вателно проектирането на интерфейса за мобилното обучение трябва да удовлетвори 
нуждите на потребителите без да ги натоварва с ненужна сложност. Успешните мо-
билни приложения включват различни медийни обекти.  

- контекст – мобилното обучението се използва като предшестваща или послед-
ваща дейност на други типове обучение, придавайки завършеност на придобития 
учебен опит.  

Контекстът на мобилното обучението може да бъде разгледан през призмата на 
6-те измерения на Yuan-Kai Wang: идентичност, обучаем, дейност, сътрудни-
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чество, пространствено-времево измерение и помощни средства[7, 154-158]. 
Първите четири от тях определят ситуационния контекст на мобилното обучение, а 
последните две се свързват с контекста на средата. Идентичността на потребителите 
е необходим контекстуален фактор. Той е от значение при осъществяване на персона-
лизирано обучение. Например, силно самомотивиращите се обучаеми би следвало да 
подобрят учебния си опит чрез използване на всички функции, предлагани от среда-
та. Пространствено-времевото измерение показва усещането на времето и/или место-
положението. Пространственото местоположение се признава като ефективен кон-
текст на средата в много приложения, докато времевия контекст може да бъде свър-
зан например с определяне график на взаимодействията в сътрудничеството. Контекстът 
на помощните средства също може да окаже влияние върху проектирането на интер-
фейса. По-голяма част от съвременните мобилни учебни среди използват стандартни 
мобилни устройства, използвайки обществените мрежи като носител, но иноватив-
ните технологии могат да позволят по-богат контекст на помощните средства. 

В заключение може да се каже, че предизвикателството в богатия на информация 
свят е не само тя да се направи достъпна за обучаемите по всяко време, от всяко мес-
тоположение и под всякаква форма, но и да се доставя точната информация, в точния 
момент и по правилния начин. Една повсеместна компютърна среда позволява на 
обучаемите да учат по всяко време и от всяко място, но проблемът е как да им се пре-
достави правилната информация, в точното време и по правилния начин. В епохата 
на нарастващата глобализация и новите източници на конкуренция на местните паза-
ри, мениджърите трябва да се замислят не само за тенденциите към повишаване на 
мобилността на собствената си работна сила, но и за предпочитанията към мобилни-
те устройства. Но колкото по-скоро се осъзнае, че мобилните технологии имат уни-
кално предимство при използване, което не е част от обучението в аудитория, тол-
кова по-бързо ще се променят и методите на обучение. Едно нещо, което не може да 
се оспорва от гледна точка на появата на бъдещите тенденции, е развитието на 
мобилните устройства и непрекъснатия достъп до интернет.  
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Abstract: Digital communication event horizon is a theoretical result of the complex nature 
of the communication process and is shaped by communication elements, circumstances, 
and specifics of the nowadays. 
The paper sets theoretical approach of the communication event horizon outlined by the 
effects of the personalized digital content. 
The proposed approach distinguishes personalization and customization as two separate 
processes related to tailored communication experience: system-initiated personalization 
(SIP) и user-initiated customization (UIC). 
Outlined as a theoretical framework of the personalization and the perception of the reality 
we will be able to consider new approaches to communication challenges dealing with the 
effects of social media – to what extent the content presented is tailored by or for the 
particular user and what is the perception of this reality to this same user, why it is 
different than other user, how and why some information is reaching us, while we are not 
able to reach another; how deceptions, fake news, and misinformation can be deployed. 
 
Key words: Communication event horizon, Digital communication, Personalization, 
Customization, MOT, Communication boundaries. 
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Увод 
Дигиталното съдържание днес в голяма степен приемаме за отражение на случ-

ващото се благодарение на кросмедийте и трансмедиите: техническите възможности 
едно събитие да бъде излъчвано в реално време, в различни платформи или фрагмен-
ти, елементи и/или допълнителни материали (видео, аудио, снимки, коментари, ана-
лизи) да бъдат дистрибутирани. 

Все пак това има определена граница, които са очертани както от комплексната 
действителност от една стана, така и на множество обстоятелства и изисквания към 
съдържанието, отвъд която информацията е не се вижда. Тази граница не е по приро-
да не е линейна и най-общо очертава разбирането ни за действителността. 

Това може да се обясни с пример: за един човек, активен в социалните мрежи, не-
говите профили в социалните мрежи, информацията, снимките и цялото съдържание, 
което споделя е най-общо това, което се е видимо за него и очертават обозримата гра-
ница заедно със субективното възприятие, което може да се добие посредством ин-
формацията какво други източници споделят за него, както и евентуално инициира-
ната лична комуникация с този човек.  

В научната литература теориите за намаляване на несигурността2 и теорията за 
социалното проникване3 в голяма степен покриват тези явления. Първата се най-об-
що се отнася до намаляването на несигурността посредством събирането повече ин-
формация, а втората теория се отнася до процеса на опознаване и в нея личността 
описва посредством сравнението с белещия се лук, който колкото повече белиш, 
толкова повече пластове разкриваш.  

Въпреки това лисва теория, която да очертае границите до които събирането на 
информация и опознаването са възможни, а именно комуникационния хоризонт на 
събитията. Отвъд този хоризонт действителността за индивида може да е съвсем раз-
лична, но тя е необозрима за наблюдаващите я онлайн.  

От тук можем да си представим колко по-комплексна и сложна може да е тази 
ситуация за една организация например, която е публично търговско дружество. То-
гава тези образи в дигиталната среда оформят един метафорично казано  трансме-
диен профил създаден от образа на продуктите или услугите, които се предлагат от 
дружеството – какво послание носят, образа на служителите – дали работят на поточ-
на линия, дали трябва да ходят със стегнати вратовръзки или работят в просторни 
слънчеви офиси с множество удобства; образа на дружеството за пред институциите – 
плащат ли данъците си, отговорни ли са към околната среда, конкуренцията – лоялни 
конкуренти ли са, инвеститорите – ликвидни ли са, работят ли на печалба, партньо-
рите – коректни платци ли са, имат ли устойчиви бизнес партньорства и още и още. 
Всеки от тези и множество други аспекти на образа стават публични и дистрибутират 
по различни начини. 

Тази комплексност от образи е изключително предизвикателна, още повече, че тя 
е в непрестанно взаимодействие с публичния дневен ред, морални и етични изисква-
ния, изисквания за социална отговорност, специфични изисквания от конкретните 
платформи (един годишен финансов отчет публикуван онлайн на сайта на фирмата 
или публичен регистър по никакъв начин не кореспондира по форма и съдържание с 

                                                            
2 Mark V Redmond, Uncertainty Reduction Theory <http://lib.dr.iastate.edu/engl_reports/3> 
[accessed June 2020]. 
3 Irwin Altman and Dalmas A. Taylor, Social Penetration: The Development of Interpersonal 
Relationships, 1973. 
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видео насочено към потребителите в платформа за видеосподеляне) с включително и 
технически. 

Един от техническите аспекти заложени да улеснят потребителите в дигиталното 
пространство е свързано с възможностите за персонализиране и къстамизиране на 
съдържание – възможността да се предлагат таргетирани, според потребителските 
интереси реклами, съдържание, което е сходно с търсеното по-рано, както и възмож-
ностите на потребителите да заложат параметри на интересите си, така, че да не се 
губят в потока на информация.  

От друга страна обаче това „облекчаване“ на потребителя играе роля на филтър с 
не винаги ясна пропускливост, през който съдържанието минава. В резултат потреби-
телят получава информация, която може да е до толкова фрагментирана, че да офор-
ми усещане за различна действителност.  

С цел по-лесна възприемчивост на теорията настоящата статия ще разгледа кому-
никационния хоризонт на събитията в случаите на потребителско взаимодействие в 
контекста в дигитална среда.   

 

Персонализиране и къстамизиране на дигитално съдържание 
Съндрър и Сампада през 2010 година дефинират разграничаването на двата про-

цеса –  персонализиране и къстамизиране.  
Персонализирането на дигитално съдържание или както го описват авторите 

system-initiated personalization (SIP) е персонализиране на съдържанието от страна на 
системата. Това са филтри, посредством които предварително категоризираното съ-
държание се дистрибутира, към потребители, които са определени като целева група. 
Например това са реклами за декоративна козметика, които се предлагат на потребите-
ли от женски пол, докато риболовни такъми по-скоро ще бъдат насочени към мъже, за 
които системата има информация, че обичат спортове и да прекарват време на открито.  

Фундаменталната идея на персонализирането е да намали натрупването на ин-
формация, която евентуално не е релевантна за конкретния потребител или потреби-
телска група, като същевременно следи дали тя е уместна и подходяща. Например за 
детски потребителски акаунт да не е достъпно съдържание, което е за възрастни.  

Нещо повече събирането на такава информация, посредством която системите да 
умеят да категоризират информацията за потребителите, поведението и интересите 
все повече се регулира и контролира, за да се избегнат и злоупотреби.4  

От друга страна обаче персонализирането на съдържание, може да е окаже преч-
ка за да се достигне до определено съдържание. Причините могат да бъдат както тех-
нически, така поради  категоризирането.  

Къстамизирането5 или user-initiated customization (UIC) е процес на къстамизира-
не от страна на потребителят. То позволява потребителят сам да заложи определени 
категории, в рамките на които се самоопределя, да получава нюзлетъри по теми, 
които определя за себе си като приоритетни, да вижда графично съдържанието 
оформено спрямо личните му предпочитания и потребности. 6 

                                                            
4 Piotr. Stryszowski and Scorpecci, Danny (2009) Piracy of Digital Content, OECD. 
5 Thorsten. Blecker and Gerhard. Friedrich (2006) Mass Customization : Challenges and Solutions, 
Springer. 
6 Shyam Sundar and Marathe Sampada (2010) ‘Human Communication Research Personalization 
versus Customization: The Importance of Agency, Privacy, and Power Usage’, Human 
Communication Research, 36, 2010, 298–322 <https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.2010.01377.x>. 
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Модел на потребление на дигитално съдържание във връзка с персонализи-
рането и къстамизирането 

 

 
 
ГРАФИКА 1: Модел на потребление на дигитално съдържание  
 

Потребителят може да осъществи достъп до дигиталното съдържание (1) и да 
получи достъп до него (1а) директно или чрез създаване на потребителски профил 
(2). Ако има протокол за събиране на данни потребителски профил може да се гене-
рира автоматично от предоставените данни на потребителя събрани най-често от 
бисквитки. Към съответния потребителски профил се прикачат и допълнителни 
данни, част от които могат да се обработват и използват, а други не в съответствие с 
условията за поверителност и сигурност, които са определени.  

Потребителския профил в заедно с допълнителната информация събрана от пот-
ребителя (това може да бъде географска локация, потребителско поведение – какво и 
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колко гледа, купува, коментира) формира дава възможност за селекция на дигитал-
ното съдържание на база на наличната информация (3). В новинарските платформи/ 
сайтове новините са категоризирани. Ако потребителят е прочел статии от категория 
„Политика“, то има техническата възможност при следващото посещение на същия 
сайт водещите новини, които този потребител вижда на първа страница да са свърза-
ни с политика, докато друг потребител може да вижда новини от друга категория на 
първа страница. Търсачката Google също работи с персонализирани резултати.  

Подобен е примерът с персонализираната реклама – ако потребител е разглеждал 
търговски сайт и е разглеждал повече стоки предназначени за жени, то е по-вероятно 
същия сайт да му показва реклами на женски продукти или такива, които са свързани 
с продуктите, които е закупил: ако си е купил въдица за риболов е вероятно сайтът да 
му покаже кукички за риболов. Това е персонализиране на дигитално съдържание.  

Условността и разликите в разликите в процеса на персонализиране са  свързани 
с 1) наличието на технически решения за събиране на информация за потребителите 
(например бисквитки), 2) възможностите за обработка  на дигиталното съдържание 
(например организиране, категоризиране), 3) целта на персонализирането (най-общо 
се цели удовлетвореност на потребителя, но целта на персонализирането може да 
включва иницииране на продажба, показване на повече информация, задържане на 
потребителя в рамките на платформата/сайта, с развлекателна цел или др), 4) алго-
ритмите (инструкциите) за персонализиране и други. 

Къстамизираното дигитално съдържание достига до потребителя (4) на база на 
предоставени предварително за потребителя възможности за избор. За разлика от 
процеса на персонализиране (3), къстамизирането (4) е двупосочен процес – потреби-
телят предоставя информация на база, на която получава къстамизирано съдържание.  

Дигиталното съдържание предоставя и възможност да бъде едновременно персо-
нализирано и къстамизирано (5), което съчетава двупосочност на процеса, активност 
от страна на потребителя и адаптиране на съдържанието. 

 
„Моментите на истината“ и дигиталното съдържание 
 

„Моментите на истината“ от англ. „Moments of truth” или „MOT”  обхващат кон-
цепции и похвати, които се използват от редица успешни мултинационални компа-
нии като описват ключови случаи на контакт между потенциален клиент и марка. 
Друг популярен похват е E-WOM (electronic word of mouth) 7препоръките или иначе 
казано стратегията от уста на уста в електронна среда, главно в социални мрежи и 
платформи за споделяне на съдържание.  

Всъщност „First Moment of Truth“, както и „Second Moment of Truth”, като първи 
и втори момент на истината са използвани за първи път от компанията Procter & 
Gamble и впоследствие от Google. 

                                                            
7 Toby Bloomberg (2010) Social Media Marketing GPS. Book of interviews with 40 Marketing 
Leaders. 
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ГРАФИКА 2: Моменти на истината по Moran, Muzellec, and Nolan8 
 
Съгласно този модел потребителската потребност или нужда, е последвана от 

търсене на информация.  В търсене на информация се осъществява  „нулевия момент 
на истината“. Първият „момент на истината” в тази концепция е откриването на про-
дукт, които да отговаря на тази потребност, а вторият реалното потребителско пре-
живяване. Третият „момент на истината” се създава от споделянето на преживяване-
то, а именно e-WOM.  

Според така предложения модел споделеното преживяване може да породи у 
други потребители нужди и нови потребности и да се задвижи комуникационен и 
потребителски цикъл.  

Поглеждайки назад в популярните теории за намаляване на несигурността или 
теорията за социалното проникване могат да се отчетат множество пресечни точки.  

От една страна може да се търси паралел между теорията за намаляване на неси-
гурността посредством събирането на допълнителна информация – колкото повече 
информация достига до потребителя, толкова повече сигурност може да почувства, 
но само при условие, че тази информация не поражда противоречия и когнитивни 
конфликти; от друга страна теорията за социалното проникване разглежда „слоеве-
те“, различните аспекти, които се разкриват в процеса на опознаване.  

Разбира се това звучи резонна аналогия, но в дигитален контекст се пораждат 
специфични изисквания към дигиталното съдържание.  

 
Изисквания към дигиталното съдържание   
За да може да се осъществи комуникационно взаимодействие дигиталното съдър-

жание най-общо би следвало да отговаря на семпли технически и комуникационни 
изисквания. Тези изисквания могат да се обединят в три категории: достъпност, раз-
бираемост и възможност за търсене.  

Достъпността (accessibility) е извикването дигиталното съдържание да може да 
бъде достигнато (reachability) или условията, при които то може да бъде достигнато. 
Публичното съдържание е съдържание, което трябва да е общодостъпно и в този 
смисъл това трябва да бъде технически обезпечено. От друга страна  достъпността 
може да бъде ограничена на регионален принцип, което е валидно за стоки и услуги, 
които се предлагат ексклузивно в един регион, но не са достъпни в друг регион. Това 

                                                            
8 Eoghan Moran, Gillian; Muzellec, Laurent; Nolan (2014) ‘Consumer Moments of Truth in the 
Digital Context : How “Search” and “E-Word of Mouth” Can Fuel Consumer Decision-Making’, 
Journal of Advertising Research, 54.2,  40–52. 
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е валидно е за съдържанието на определени езици. От техническа гледна точка това е 
процес на персонализиране, които се осъществява на базата на данни като например 
местоположението на устройството, от което се достъпва до съдържанието, на базата 
на предварително зададени критерии. Други вариации според нуждите по отношение 
на достъпността могат да бъдат изискванията за възраст на потребителите. От друга 
страна друг тип съдържание може да бъде частично или изцяло ограничено за дос-
тъп. Такова съдържание могат да бъдат инвеститорски доклади, информация за раз-
работки или например съдържание само за лоялни клиенти. Аргументи за огранича-
ване на достъпността до определено дигитално съдържание могат да бъдат както усе-
щането за ексклузивност, така и сигурност, търговска тайна и прочие други.  

Изискването за разбираемост (understandability) е определено от споделения код, 
формите и изразните сраства, които се използват. Това изискване може да се пара-
фразира с изискването комуникацията да е адекватна и съдържанието да може да се 
възприеме и разбере (при необходимост и интерпретира) правилно – без съществени 
изкривявания на смисъла. Обикновено начинът, по които описваме дадено явление 
на дете на 5 години, е различен от начина по който описваме същото явление на сту-
дент. По същия начин определени групи използват различни системи от кодове, кои-
то улесняват комуникационния процес, защото в конкретната група всеки код има ед-
накво значение за всеки от участниците, но често пъти тези кодове са неразбираеми 
за индивидите, които за външни за групата. А също и всяка група има различни спе-
цифични изисквания към съдържанието. Например предоставяйки дигитално съдър-
жание за нова софтуерна разработка комуникациите B2B насочени към бизнес парт-
ньори ще съдържат повече бизнес аспекти отколкото комуникациите B2D насочени 
към програмисти, които вероятно биха съдържали повече техническа информация. В 
същото време B2C комуникациите, насочени към крайните клиенти, вероятно ще съ-
държат по малко и от двете, но с повече или по-малко различни изразни средства – 
по-малко специфични кодове/ термини и повече кодове, които могат да се интерпре-
тират евристично – а именно бързи и лесни за възприемане.  

Третото изискване към дигиталното съдържание е свързано с възможностите да 
бъде откривано (searchability). Докато достъпността се отнася до това дали даден 
потребител може или не може да достигне до съдържанието, когато е напълно наясно 
с неговия адрес (уеб адрес), то възможността да бъде откривано е свързана преди 
всичко с „моментите на истината“ (MOT). Възможностите за оптимизация на търсе-
щи машини за добре известни и проучвани, но за целите на този доклад, вероятно е 
достатъчно да се изведат няколко взаимовръзки във връзка с общото възприемане на 
кодовете, което обикновено има отношение към възможностите да бъде лесно откри-
вано ново и недобре разработено съдържание.  

Използването на кодове образно може да се сравни с използването на # (хаштаг) 
в социалните мрежи. Това разбира се е сравнение. В практиката кодовете включват 
всеки един елемент от дигиталното съдържание – от формата, през структурата до 
съставящите го елементи. Можем да разглеждаме два типа кодове – общи и развива-
щите или специфични и специализиращи се. Общите и развиващи се кодове са таки-
ва, които са добре познати, не само в специфична група, но и всеки може да разбере 
значението им. Ако използваме за пример думите, такива са думи с широко и познато 
значение „банка“, „магазин“, „майка“, „любов“, „красота“, „изгодна оферта“, „сигур-
ност“ и много други. Говорейки за развиващи се те могат да бъдат развити, така, че 
да се придаде по-конкретен смисъл „Национална банка“, „хранителен магазин“, „род-
на майка“, „майчина любов“, „подобрена красота“, „изгодна оферта за бяла техника 
само до края на месеца“,  „национална сигурност“. Тези общи кодове могат да бъдат 
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развивани до безкрай, но поради причината, че те се възприемат евристично и бързо, 
те също така могат да активират предразсъдъци и стереотипи, а освен това са трудни 
за оптимизиране за търсещи машини, или твърде пренатоварени, за да може съдържа-
нието да бъде лесно за откриване. Обратно на примера за хаштага в социалните 
мрежи – колко време публикация с #красота, ще бъде откриваема за потребителите? 
А #beauty? По пътя на логиката българският хаштаг ще бъде по-дълго време по-лесно 
откриваем, отколкото английският му еквивалент, защото потокът от дигитално 
съдържание на български е по-малък от този на английски.  

Другият подход е свързан с използването на специфични кодове. Обикновено 
колкото по-специфичен е кода, толкова по-лесно се открива, но вероятно и толкова 
по-малко хора ще могат да го възприемат бързо и лесно. Например „крем“, ако го 
развием, за да го насочим към по-конкретно значение можем да получим „крем за 
лице“, ако го развием още „подхранващ крем за лице“, „подхранващ крем за лице, 
прикриващ несъвършенствата“ и въпреки това, на пазара вероятно има хиляди 
продукти, които отговарят на това описание. Затова например може да се използва 
„bb крем“, когато и тази категория се напълни „cc крем“, „dd крем“ или други специ-
фични търговски имена, които обаче, за да се разберат трябва да се получи допълни-
телна информация, какво се крие зад този конкретен код. По същия начин „сигур-
ност“ и „кибер сигурност“ са много по-общи от “VPN”. Но докато първите две се 
възприемат лесно и бързо, като второто е по-конкретно, то VPN е много по-кон-
кретно, но за много хора ще е изисква допълнителна информация, за да разберат 
какво е. От друга страна специфичните кодове са лесни за откриване, но трябва да се 
търси баланса между възможностите за разбиране, наличността на потенциално необ-
ходимата за разбиране допълнителна информация и достъпността.  

Персонализирането и къстамизирането участват активно като филтрират всяко от 
тези изисквания на база на предварително зададените критерии.  

Практически всяка една грешка в процеса на „филтриране“ или нарушаване на 
кое да е от изискванията към дигиталното съдържание може да оформи повратна 
точка за комуникационния процес, която да влезе в комуникационния хоризонт за съ-
битията.  

 
Обобщение  
Теоретично отвъд комуникационния хоризонт на събития е необозримо съдържа-

ние, това до което не можем да достигнем, поради технически, когнитивни или други 
(често пъти комплексни причини). Това поражда необходимост от повече и по-задъл-
бочени научни изследвания на други пределни точки на комуникацията, които също 
влизат в комуникационния хоризонт на събитията.  

Настоящият доклад изведе три основни изисквания към дигиталното съдържа-
ние: достъпност, разбираемост и възможност за търсене, но също и постави въпроса 
за начините по-които то се филтрира по предварително зададени критерии –техни-
чески или потребителски, с което се поставя научно предположение как и до каква 
степен представеното съдържание е съобразено от или за конкретния потребител и 
какво е възприемането на това съдържание за същия този потребител, когнитивните 
методи за възприемане. Вероятно тези същите процеси могат да дадат хипотези за 
това как могат да се разгърнат измамите, фалшивите новини и дезинформацията, а 
именно съдържание, което до което се срещаме в „първия момент на истината“, което 
е достъпно, разбираемо и лесно за откриване и което успява да премине през заложе-
ните филтри за персонализация и къстамизация.  
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Abstract: The paper will discuss groups of factors which have impact on the 
entrepreneurship activities. These groups are: the PESTEL framework and the Human 
factor. Analyses will be making on the political, technological, environmental, legal and 
socio cultural conditions and on the industry’s. The paper will study further the debate on 
the Human factor and why it is so important for the success of the firms. 
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Поради многоизмеримостта и сложността на феномена „предприемачество” той 
се нуждае от различни нива на анализи – на индивидуално равнище, институционал-
но, макроравнище. Изследване върху предприемачеството обикновено изисква при-
лагане на няколко допълващи се нива на дискусия 

Разбирането за ролята на различни фактори, които биха имали влияние върху 
предприемаческите дейности ще е от полза за бизнесмени, учени, политици, защото е 
в тяхната компетенция да вземат решения за промотиране на предприемачество в 
съответните страни. Външните фактори или външната среда би насърчила предпри-
емаческата активност, но може и да я обезкуражи. Някои външни елементи могат да 
се манипулират от дейностите чрез маркетингови стратегии, но други елементи 
изискват организацията да се съобрази с тях и предприеме промени. Като по-кон-
кретни фактори се определят потребителите/клиенти, конкуренцията, общественото 
мнение, наред с ПЕСТЕЛ фактори 

Така наречените ПЕСТЕЛ фактори или анализи са на макроравнище и са по-обх-
ватни, но освен тях съществуват и по-конкретни елементи влияещи върху развитието 
на бизнеса. Модела PESTEL (е съкращение от първите букви от политически, иконо-
мически, социални, технологични, околна среда, правни фактори) е комплексен и 
подробен. Използва се за изследване и анализ на външната среда, защото те стимули-
рат предприемаческите дейности и организация, която винаги се стреми да се пред-
стави по-добре в сравнение със своите конкуренти.1 

 

                                                            
1 Rotharemel, F.T. (2017). Strategic Management: Concepts and Cases, (3 E ed), NewYork: 
McGraw-Hill.  
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Необходимо е всяка бизнес организация да разбира и изучава заобикалящата я 
външна среда и нейните елементи и да бъде информирана за динамиката на външната 
среда. Това би спомогнало на организацията да реагира веднага и да се възползва от 
новосъздадената ситуация. Също би спомогнало да се идентифицират и управляват 
възникнали нови рискове. Като се има предвид естеството на развитие на бизнес опе-
рациите, никоя компания не би могла да се изолира от света. В това отношение за пе-
чалбата и разрастването на компанията всички фактори – вътрешни и външни са от 
значение. А точното идентифициране на потенциалните заплахи и възможности са 
ключ за изработването на успешна бизнес стратегия  

Политическите фактори влияят върху възприемането на риск и приходи, по-голя-
ма икономическа свобода, силно законодателство, децентрализация на властта. Пра-
вителствените политики могат да повлияят на предприемаческата динамика при въ-
веждане на нови регулации или със създаване на нови институционални структури, 
които да насърчават предприемаческата активност. 

Влиянието на социо-културните фактори като ценности, нагласи, възприемането 
и оценяването на успеха и неуспеха. Добре известен факт е, че повече предпри-
емаческа активност се наблюдава там, където професията предприемач е силно ува-
жавана и адмирирана. Авторите2 използват термина „прогресивна култура”, която се 
базира на 5 ценности: автономност и свобода, иновации и свобода за експерименти, 
поемане на риск, инициативност конкурентост”. В традиционните общества се наб-
людава уважение към социалния статус и отхвърляне на промяната. В различните 
страни предприемаческата активност зависи от политиките на определени институ-
ции, които могат да насърчат активност или да я ограничат.  

Околната среда като фактор включва политики и регулации за устойчиво разви-
тие, опазване и защита. Политиките са държавни, институционални и организацион-
ни инициативи, свързани с промотиране на устойчиво развитие. 

Технологичният фактор се свързва с иновации, причина за създаването на нови 
процеси и продукти. Тук ще споменем и дигитализацията. Основни иновативни тех-
нологични процеси включват „lean manufacturing е системен подход за намаляване на 
ненужните действия без да се игнорира производителността.,, Six Sigma quality - про-
дукция без дефекти, биотехнологии. Нанотехнологичната революция, която започна, 
обещава значителна дисрапция (disruption) в редица индустрии като се започне от 
създаване на почти невидими медицински приспособления до производство на строи-
телни материали, устойчиви на земетресения. Във всекидневна употреба са иноватив-
ни продукти като смартфони, таблети, коли като „Тесла”, които изцяло са на електри-
ческо захранване. В областта на услугите иновациите се простират до социалните ме-
дии, дистанционни информационна търсачки, които реагират на гласови команди. 
Технологичният прогрес не спира да ни изненадва всеки ден. 

Под икономически фактор се разбира още микроикономическа среда, състояние 
на индустрията, възможности за финансиране, показатели за икономически растеж, 
стабилни икономически условия. Изброените фактори увеличават предприемачески-
те възможности. 

Общественото мнение е също важен фактор, защото всеки скандал, отнасящ се до 
бизнеса на определена фирма би имал отрицателен ефект върху продажбите или по-
ложителен, ако са налице позитивни новини за нея. В това отношение е добър при-

                                                            
2 Crnogaj, K., Barbara Hojnik, Institutional determinants and entrepreneurial Action, Management, 
Vol. 21, 2016, Special Issue, p.136 
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мерът с Феисбук. През март 2018 консултативната фирма Кеймбридж Аналитика, 
наета от президентската кампания на Тръмп, е извлякла личните данни на 50 милио-
на потребители на Феисбук от техните профили в социалната мрежа. В резултат на 
това Феисбук изгуби 100 милиарда долари от стоиността си само за 10 дни. 

Потребителите/клиенти. Те представляват онези елементи, върху които фирмите 
биха могли да влияят чрез маркетинг и разпространение на корпоративна информа-
ция. Но в крайна сметка най-важното е как да се създадат трайни отношения с клиен-
тите и да им се влияе върху решенията им да купят стоките и услугите на компанията. 

 Конкуренцията има силен ефект върху бизнеса. Всеки предприемач може да из-
бере пазар където конкуренцията не е толкова силна и активна или да се конкурира 
директно на същия пазар. Важно е постоянно да се наблюдават конкурентите и се 
търси стратегически подход за постигане на по-добра конкурентноспособност. Успе-
ха или неуспех (фалита) на различните конкуренти също определя различните цели 
или влияе върху някои части от бизнес плана на предприемача. Например ако 
сериозен конкурент изведнъж реши да преустанови своя бизнес поради финансови 
загуби, тогава е необходима промяна на първоначалните планове от страна на конку-
рентите му с цел възползване от новосъздадената ситуация. 

Като външен фактор се определя и бизнес динамиката – печалба, която се генери-
ра от икономическата активност, удовлетворение от работата3 и достъп до субсидии. 
Държавните регулации, засягащи производство, опаковки и дистрибуция на стоки съ-
що оказват влияние върху навлизането в нови пазари. В случаи, че държавата прила-
га нови правила и регулации за опаковката на продукти, това би довело до оскъпява-
не на разходите на производство. За да разберат как конкуренцията влияе на техния 
бизнес предприемачите трябва да познават добре своите конкуренти, техните пости-
жения и слаби страни и това е особено важно, защото всеки конкурент се стреми да 
завоюва по-голям дял на пазара за сметка на съперниците си. 

За да разберат как технологичният прогрес влияе върху бизнес операциите пред-
приемачите трябва да се запознаят с изобретенията, които биха подобрили ефектив-
ността на оперативно равнище.  

За да разберат ефекта на политическите промени предприемачите трябва да са за-
познати със световните новини, с динамиката на развитие на политическите събития 
в световен мащаб.  

За да се възползват от външните фактори предприемачите трябва да имат позна-
ния за състоянието на пазара, проблемите, свързани с организацията, клиентите си и др. 

За 4 авторите не само типичните външни фактори (икономически, социални, биз-
нес) влияят на предприемаческата дейност, но и поведенческите и човешки отноше-
ния оказват влияние. Последните се разглеждат не отделно, а във взаимовръзка и 
взаимодействие с външните Характерно за предприемачите е, че те имат силно изяве-
на предприемаческа мотивация, което е база за трансформацията на предприемачес-
ките им намерения в реалност. Те с внимание и интерес следят следят развитието на 
пазара, защото са зависими от него и поради това активно подкрепят всяка 
институционална инициатива.  

 
                                                            
3 Под удовлетворение се разбира заплата, естеството на работа, бизнес мениджмент, органи-
зация, управление и контрол на организационноте ресурси с цел печалба и социални пре-
димства 
4 Crnogaj, K., Barbara Hojnik, Institutional determinants and entrepreneurial Action, Management, 
Vol. 21, 2016, Special Issue, p.130 
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Начините, по които индивидите се държат и общуват в обществото, се определят 
от техните ценностни системи. Така поведението им се превръща в социални норми, 
които заедно с определени държавни инициативи подпомагат устойчивото предприе-
мачество. 

 

Икономическа свобода 
Ролята на икономическата свобода за икономическия растеж винаги е била в ос-

новата на икономическата теория. Значението на „невидимата ръка” в свободната па-
зарна икономика се разглжда от класиците Смит и Рикардо. 

Икономическата свобода се свързва с икономическия растеж и развитие на макро 
равнище и на микро равнище. Решението да се занимаваш с предприемачество е пре-
ди всичко индивидуално решение, а различните форми на предприемаческа дейност 
са вплетени в матрица, състояща се от различни институции от националната иконо-
мика. Икономическата свобода е дълбоко свързана с икономическия растеж. Инсти-
туционалната структура, обусловена от икономическа свобода просто мотивира про-
дуктивността на предприемаческата дейност, които са източник на развитие. Така по-
голямата икономическа свобода създава условия за по-голям икономически растеж, 
защото насърчава предприемаческите дейности. 

Според Поркар, Тиеро и Местре5 по-голяма икономическа свобода в една страна 
влияе върху продуктивността на предприемачеството, докато индивидуалното реше-
ние да се занимаващ с предприемачество се обуславя до голяма степен от културните 
и социални норми на страната. 

Когато става въпрос за икономически условия се има предвид дори наличие на 
адекватна инфраструктура, по-малко административни бариери и добре развита фи-
нансова система. Акцент се поставя какви са перспективите за вътрешни и външни 
инвестиции, технологично развитие и по-голяма конкуренция. Необходимо е също 
така да се стимулира иновационно ориентираното предприемачество. 

 
Човешкият фактор. Разбирането за човешкия фактор 
Каква е ролята на човешкия фактор (ЧФ) в предприемачеството? Как да се из-

ползват максимално възможностите, които крие този фактор? 
Концепцията за човешкия фактор е използвана за първи път с цел да се анализи-

ра значението на знанието и образованието в човешкото общество. Това е довело 
да разбирането, че хората притежават различни умения и знания, които са без-
спорно ценни и могат да генерират печалба за индивида. Tезата е доразвита от 
Марвел, Дейвис и Спроул6. Измежду човешките умения знанието и креативността 
се възприемат като уникални качества с първостепенна роля за бизнеса и пред-
приемачеството. Донякъде това се обяснява с представата, че предприемачът прите-
жава необходимите качества и умения да търси нови възможности отвъд тради-
ционните методи за развитие на бизнес. 

Бизнес процесите в една организация изискват хора със специфични задължения 
и отговорности, но и със специфични знания и това важи до всички работници. Зна-
нието и особено управленското знание са част от интелектуалния капитал на една ор-

                                                            
5 Ana Tur-Porcar, Norat Roig-Tiero, Anna Mestre, Factors Affecting Entreprenuership and Business 
Sustainability. Sustainability 2018, 10, 452, www.mdpi.com/journal 
6 Marvel, M. R., Davis, J. L., & Sproul, C. R. (2016). Human capital and entrepreneurship research: 
A critical review and future directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 40(3), 599-626) 
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ганизация. В условията на съвременното информационно общество системното обра-
зование и обучение за хората в една организация се превръща в необходимост. 

Както Друкер7 отбелязва знанието е най-ценния актив на компанията. Знанието е 
действие на процесното моделиране, на планирането и имплементирането на менид-
жърската система. 

 
Дебатът за човешкия фактор 
Аджиболосо8 дефинира ЧФ като набор от личностни характеристики и други 

измеримости на човешката изява, които правят социалните, икономически и 
политически институции функциониращи. Тези измеримости поддържат работата 
и приложението на законността, политическата хармония, работната сила, уважение 
към човешкото достойнство, социалното подпомагане. Нито една социална, икономи-
ческа или политическа институция не би могла да ефективно да функционира без ан-
гажирането на отговорен персонал, които силно да вярва и постоянно да утвърждава 
идеалите на обществото. Авторът акцентира както на положителните така и на отри-
цателни характеристики, които влияят върху изявата на индивида във всяка сфера от 
човешкия живот и по-специално в бизнес средата. 

Авторът също така защитава тезата, че е необходимо образованието да бъде 
„human factor centered”. Придобиването на позитивен ЧФ е възможно посредством 
образование в областта на мениджмънт и лидерство. Образователни програми с праг-
матична насоченост да подготвят студентите за лидери и менажери. Преподаването 
на бизнес етика не е достатъчно ако студентът не притежава позитивен ЧФ за да пос-
тави своите умения и знание в контекст на интегритет. Подобен вид образование произ-
вежда хора с огромен потенциал от това което икономистите наричат човешки капитал. 

Според професорите Керстен и Ла Вентча9 ЧФ са хората, които правят биз-
неса, защото те са в центъра на всяка организация и най-важния фактор, опре-
делящ успеха на една организация. Въпреки че изследването им се фокусира ос-
новно върху културата и ценностите на една организация, авторите отбелязват, че 
най-важният елемент в нея са хората. „Всички хора са важни, които работят заедно се 
представят по-добре и всички се възползват от това” 10 

Разбирането, че всички работещи в една организация са важни осигурява базата 
за създаване на динамична и иновативна работеща среда, което от своя страна допри-
нася за растеж и печалба. За постигането на тази цел ръководители и менажери пре-
насочват вниманието към най-ценното в организацията – работниците. 

Качеството на отношенията на работното място и създаденото доверие се считат 
за условие и ключ към успеха и конкурентността на организацията, защото същност-
та на една организация се формира от хората, които работят за нея. 

Следователно как работи организацията зависи от естеството на отношенията 
между членовете на организацията и отношенията с (stakeholders). Работещите са 
личности, които се стремят към собствена реализация и лично щастие. Ако в една 
бюрократична организация правилата са създадени да контролират поведението, то в 
организации, изградени на принципа на възнаграждаването работещите посвещават 

                                                            
7 Drucker, P. On the Profession of Management, HBRB, 1998 
8 Adjibolosoo, S. B. K. (Ed.). (1998). International perspectives on the human factor in economic 
development. Greenwood Publishing Group 
9 Kersten, J., La Venture, K., The Human Factor to Profitability,2015, River Grove Books 
10 Пак там, стр. 9 
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усилията си на работата. За съжаление работното място може да създаде среда в коя-
то работниците не чувстват задължение към своя работодател и следователно демон-
стрират ниска лоялност. 

„Човешкият процес” както авторите (Kersten, Jeanette and Kelly La Venture) 
наричат човешкия фактор е „разбирането, че всички хора – работници, клиен-
ти, съдружници са важни. Тази вяра в хората и третираните им с достойнство и 
взаимно уважение служат като основа при взимането на бизнес решения и е условие 
за добро представяне, растеж и иновации. Така всички хора се възползват от предиз-
викателствата, рисковете, но и от успехите на организацията. Как хората работят 
заедно – как те се отнасят един към друг, ценностите, които те споделят – са решава-
щи за бизнес успеха.”11 Също така е важно как се третират тези работници, какво е 
отношението към тях. Такива отношения са базирани на взаимно доверие, споделяне 
на ценности, разбиране и отношение. За авторите човешкия фактор или хората са 
„дългосрочна инвестиция, източник на „сompetative advantage”, които трябва да се 
подкрепя и закриля” (стр.12) „Превръщайки хората в приоритет е абсолютно необхо-
димо за всяка една организация и условие за успех”. (стр. 13) Човешкия фактор са 
просто „ХОРАТА” в бизнес средата, които определят успеха на всяка организация. 
Човешкия капитал са натрупаните знания и умения, които работниците придобиват в 
процеса на образование, обучение и житейския опит. 

В статията си Шон Рос12 определя ЧФ като най-важния аспект сред земя и 
капитал. Това са предприемачите, които откриват нови възможности или 
инициират нови дейности. Също така предприемачите са тези, които успяват 
успешно да използват други фактори като земя, капитал и труд. На лице са 
също така аргументи, отнасящи се до значимостта на ЧФ в областта на бизнеса 
и предприемачеството. Марвел13 в неговата публикация изтъква, че ЧФ е най-важ-
ния фактор при проучването на нови бизнес възможности и при предлагането на фи-
нансови стимули, които биха довели до нови предприемачески начинания (венчърс). 

 
Човешкият фактор – трудът 
В бизнес контекст човешкият фактор се възприема като труда на тази част 

от населението, която се намира в активна работоспособна възраст.?? 
„Трудът е сбор от всички човешки и умствени усилия, вложени при създаването 

на стоки и услуги. Трудът е основен фактор на производство. Размерът на национал-
ната работна сила се определя от размера на възрастното население и степента, до 
която това население е в трудова възраст или се приготвя да се превърне в работна 
сила, т.е. да излезе на пазара на труда и да продава своята работна сила”.14  

Според теорията за труда, който създава стойност (Labour Theory of Value), 
стойността на стоката може да се измерва обективно чрез средностатистическите ча-
сове на труд, вложените в производството й. Теорията се свързва с имената на Адам 
Смит, Рикардо и Маркс. Според Смит и Рикардо ако две стоки се разменят за една и 
съща цена, те имат една и съща стойност, където стойността се определя основно 
чрез вложения труд. Тези ранни икономически теории не могат да обяснят печалба, 

                                                            
11 Пак там, стр. 12 
12 Ross, Sean., 2011, Why do some economists consider entrepreneurship to be a factor of 
production?, Investopedia 
13 Marvel, M. R., Davis, J. L., & Sproul, C. R. (2016). Human capital and entrepreneurship research: 
A critical review and future directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 40(3), 599-626 
14 www.businessdictionary.com/definition//labour 
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загуба, стойността на земята. Маркс вярва, че човешкият труд е единствената харак-
теристика, която се среща при всички стоки и услуги. За Маркс труда е стока, която 
работника продава на капиталиста срещу заплата. 

При съвременните условия, продуктивността на труда се свързва с технологиите 
и как те успяват или не да увеличат продуктивността на труда. 

 
Човешкият фактор и средата 
ЧФ са хората и тяхното общуване или взаимодействие със средата. Тук под 

среда се разбира външните фактори за развитието на предприемачески способ-
ности и изобретателност. Според Хоеън и Дзанси15 изобретателността на ЧФ на-
мира някъде между начина, по които индивидуалните качества на индивида – 
предприемач взаимодействат с една относително неясна среда по начин които 
води до печеливша комбинация от производствените фактори с обществена 
стойност. Това идва в подкрепа на тезата, че личните характеристики на предприема-
ча са най-важния фактор за бизнес успеха. 

В изследването си авторите идентифицират характеристики на истинския пред-
приемач. По принцип съществува представа, че изобретателността на предприемача 
се крие в неговите умения и самозависимостта му. Този факт е паралелен с предста-
вата, че личностните му характеристики са най-значителния аспект на всеки успешен 
бизнес. 

Съгласно традиционното или класическото разбиране икономиката се състои от 
три фактори за производство, като предприемачеството представлява основния еле-
мент от труда. Обяснението е, че посредством предприемаческите умения предприе-
мачът влияе на елементите на факторите за производство при създаването на стоки и 
услуги. Ето защо се приема, че предприемачеството играе активна роля в ръководе-
нето на бизнес операциите. Имайки предвид тези обстоятелства е важно да се иден-
тифицират възможностите и условия за реализация, които се откриват пред него, 
риска, времето и ресурсите, предприемачът инвестира в една изпълнена с предизви-
кателства среда. 

Икономическото развитие и растеж не са подчинени само на факторите за произ-
водство. Качеството на работната сила се счита за най-важния гарант за всяка креа-
тивност и иновация, генериращи повече печалба за бизнеса. Поради това е изключи-
телно важно за всеки бизнес предприемачите да работят като централна нервна сис-
тема в името на нейния бъдещ растеж както и национален просперитет. 

Съществуват много и различни дефиниции за предприемачеството, но една от най-
интересните е тази на Шеин и Вентакараман16 акцентира не на персоналните качества 
на предприемача, а на възможностите, които средата му предоставя и как той се възполз-
ва от тези ресурси. Близо до тази дефиниция е разбирането на Джейкобидез17 за пред-
приемачите с цел използване на предприемачески възможности за лично забогатяване. 

Предприемаческите възможности на средата, където предприемачът развива 
своята дейност имат особено място в обществото тъй като те са фактор, спомагащ 
създаването на нови стоки и услуги на пазара. 

                                                            
15 Hoeyi, P. K., & Dzansi, D. Y. (2014). Entrepreneurship-The Productive Ingenuity of the Human 
Factor in an Ambiguous Environment. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(23) 
16 Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. 
Academy of management review, 25(1), 217-226. 
17 Jakobides, M.G. Winter S.G., Co-evaluation of capability and transaction cost: explaining the 
institutional struacture of production. Strategic Management Journal, 2005 Vol. 26:5 p. 359. 
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- Съществуват два различни възгледа за възникването на предприемаческите 
възможности. Според единия възглед – очакването е, че възможностите ще бъдат от-
крити от талантливи предприемачи, докато според другия – възможностите зависят 
от това как ще бъдат възприети. Двата възгледа обаче стигат до извода, че пред-
приемачът започва своята работа и бизнес в една несигурна среда. Тази несигурност 
може да бъде създадена от самия предприемач, но може и да не е разпозната като не-
сигурна. Ето защо е важно за предприемача да убеди хората около себе си да инвес-
тират ресурси за да се възползват от предоставените им възможности от средата. Съ-
що така предприемача се очаква да прецени бъдещата печалба от определена среда (в 
това число географския регион или място) където ще оперира своя бизнес. 

Както споменахме, трудът се формира като основен елемент от факторите за про-
изводство, от които зависи и икономическия растеж. В тази връзка авторът изтъкват 
необходимостта повече усилия да се инвестират в промотиране на предприемачест-
вото. Тази идея безспорно поставя предприемача в централна позиция при анализа на 
човешкия фактор.18  

В процеса на обяснение на модела авторите 19разглеждат иновацията като форма 
на поведение, като форма на поведение, при което предприемача представя нов про-
дукт на пазара, начините на производство и начините за получаване на нови форми 
на материали. Втората иновация са стратегиите, които предприемача е утилизирал 
при конкуренцията с международния бизнес. Третата е предприемаческата изключи-
телна толерантност и увереност при сблъсък с последствията от бизнес решенията и 
действия. 

Според авторите20 предприемаческите възможности силно зависят от когнитив-
ните способности на предприемача, които биха довели до идентифицирането на нови 
бизнес възможности или нови вентчърс. С други думи се очаква предприемача да 
търси пазарни възможности, да забелязва промени и трендове на пазара, но и да при-
тежава умението да следва тези промени. Taкa наречените „pattern recognition” и 
„arrangements cognition” са два други когнитивни процеси, близки до умението за от-
криването на възможности. Бързо идентифициране на възможностите и  способност-
та да се забелязват значителни/важни насоки на развитие в среда наситена с различни 
събития, да се идентифицират процесите, ресурсите и връзки/ отношения които да се 
обвържат заедно за де се постигне успех в предприемаческото начинание. Тези спо-
собности са зависими и от предишния опит на предприемача, където те биха спомог-
нали как да се използва максимум наличните ресурси с цел постигане на максимално 
добри крайни резултати. 

Не на последно място е важно предприемачът да покаже своята изобретателност 
и способността да управлява в една неясна и несигурна среда. Това демонстрира не-
говата психологическа нагласа да разбира пазарната ситуация на деня и възможнос-
тите, които тя предлага и областите за потенциално развитие заедно с подходяща 
структура на цялостния процес. 

Избирането на точното географско местоположение за своя бизнес е също уме-
ние на предприемача, което тои се очаква да притежава. Авторите21 обясняват че по-
ради социалната структура, която обхваща политически и културни ценности на ре-

                                                            
18 Shane, A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus. Cheltenham, UK 
19 Shane, S., Locke, E. A., & Collins, C. J. (2003). Entrepreneurial motivation. Human resource 
management review, 13(2), 257-279. 
20 Пак там 
21 Пак там 
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гиона, неговата населеност са основни елементи, които влияят на избора на место-
нахождение. Следователно предприемачът е този, който има способността да интер-
претира информацията с цел да локира бизнеса си на места, предоставящи му най-
добри технологични и логистични възможности, както и по отношение на работната 
сила.  

 
Човешкият фактор е ергономика (Ergonomics) 
Ергономиката е наименование на човешкия фактор в контекста на производст-

вото на стоки и свързаните с тях услуги. 
Или участието на човека в производството. Всъщност изследователите ергоно-

мисти приемат, че и най-добрата и съвършена контролна система в един завод или 
организация не би могла да работи без намесата на човека и човешката експертиза. 
Една операционната система би работела успешно ако се контролира добре и съот-
ветно би пропаднала, ако човека (менажера или оператора) въведе грешна информа-
ция или команда. 

Успехът на съвременните системи както и на всяка операционна система зависи 
от човешкия фактор. В контекста на ергономиката човешкия фактор се част от среда-
та в състояние на взаимодействие с машинни – компютърни фактори. За Попи 
Маклеод22 дефиницията за човешкия фактор включва „всички аспекти на използване 
на система, която влияе върху потребителското (users) разбиране за системата, как те 
се чувстват работейки с нея и как те се държат спрямо нея (системата)”. Оттук заклю-
чението, което можем да направим е, че ЧФ това са потребителите (users) на систе-
мата. Те са директно и изцяло въвлечени в процеса на развитие на системата. 

 
Човешкият фактор и човешки ресурси 
Хората са най-важният елемент за успеха на всеки бизнес и това не подлежи на 

съмнение. Човешките ресурси – това са хората, които работят в една организация, 
при разграничаване с финансовите или материалните ресурси. Също така, човешки 
ресурси са функция на отдела или департамента, които се занимава с менажирането 
на работещите в организацията. Организационна практика с най-голямо въздействие 
върху работещите в една организация, е управлението на човешките ресурси. То 
включва:” правила, практики и системи, които влияят на поведението и работата на 
служителите”.23  

 
Заключение 
С поемане пътя на предприемачеството бизнесменът демонстрира способността 

си да се възползва от възможностите на момента, да приложи своето умение да бъде 
продуктивен с иновативни идеи и начини за да ги превърне в краен продукт. Следо-
вателно условията, които предоставя средата са фактор от особена значимост за раз-
витието и успеха на фирмата. 
 
 
 
 

                                                            
22 McLeod, P. L. (1992). Are Human-factors people really so different? Comparison of Interpersonal 
behavior and implications for design teams. Journal of Management Information Systems, 115. 
23 Noe, Hollerbeck, Gerhart and Wright, 2010, Human Resource Management, p. 4, McGraw Hill. 
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И КВАЛИФИКАЦИОННИ 
НЕСЪОТВЕТСТВИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 
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DIGITALIZATION AND QUALIFICATION MISMATCH IN THE 

LABOR MARKET 
 

Mariya Neycheva, PhD 
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Abstract: This paper focuses on the influence of digitalization on the extent of mismatch 
between one’s education and requirements for the job one performs. It analyzes the 
determinants of vertical qualification mismatch while placing an emphasis on the role of 
technological change. The results of an empirical study on the factors of mismatch 
including education in the field of information and communication technologies have been 
discussed as well.  
 
Key words: vertical qualification mismatch, digitalization, technological education 

 
 

1. Въведение 
Квалификационните несъответствия (qualification mismatch) обозначават разли-

чията между притежаваната от индивида квалификация в широк смисъл, включваща 
образование и придобити умения, и изискваната такава за работата, изпълняваната от 
него. В литературата се разграничават образователни несъответствия (education 
mismatch) и несъответствие в уменията (skill mismatch). Независимо че трите споме-
нати термина често се използват като взаимнозаменяеми, е важно те да бъдат разгра-
ничени доколкото е налице разлика между образованието и уменията, доколкото пос-
ледните могат да се придобиват не само в процеса на формално обучение, а и на ра-
ботното място, чрез самоподготовка и жизнен опит. В допълнение, разликите идват и 
от индикаторите, използвани за измерването на дадения вид несъответствия.  

От своя страна, разминаванията в образованието биват хоризонтални (horizontal 
mismatch) и вертикални (vertical mismatch). Първите се отнасят до придобитата сфера 
на образование. Например, специалист, завършил бакалавърска програма по финан-
си, работещ като специалист по информационни технологии. Вторите предполагат 
разлика в степента на образование. За свръхобразованост (overeducation) говорим, ко-
гато индивидът притежава по-висока от минималната изисквана образователна сте-
пен за конкретното работно място. Например, магистър по финанси, който е нает на 
позиция, изискваща поне средно образование в същата област. Обратно, при недоста-
тъчна (под-) образованост (undereducation) работещите имат по-висока квалификация 
от необходимата. Такъв би бил случаят, ако човек със средно образование работи 
като мениджър, за което се изисква поне бакалавърска степен.  

 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

72 

Това изложение се фокусира върху вертикалните квалификационни (образовател-
ни) несъответствия1 (vertical qualification mismatch), тъй като те са сравнително по-
обективно измерими от разлиминаванията в уменията и са налични широкодостъпни 
бази данни за изчислението им. Също така, вниманието е насочено предимно към 
надобразоваността. По-ниската бразованост е по-малко проблематична, тъй като мо-
же да се реши чрез допълнително обучение и образование и не предполага психоло-
гически проблеми или занижено удовлетворение от работата. Целта е да се представи 
теоретична рамка на детерминанти на вертикалните несъответствия и по-специално 
влиянието на дигитализацията, както и емпирично да се изследват част от тези детер-
минанти.  

 
2. Измерване и фактори за вертикалните квалификационни (не)съответст-

вия. Влияние на дигитализацията 
 

2.1. Измерване на вертикалните квалификационни несъответствия 
 

Методите за измерване на вертикалните квалификационни несъответствия могат 
да се разделят в две основни групи: оценка възоснова на статистически бази данни и 
самооценка на заетите. Що се отнася до първите, популярен е подходът, базиран на 
систематичния анализ на работните места. Това предполага сравнение на образова-
телната степен на работника според, най-често, международната стандартна класифи-
кационна система за образование (International Standard Classification of Education - 
ISCED) и изискваната образователна степен за даден вид заетост според, най-често, 
международната система за класификация на заетостта (International Standard 
Classification of Occupations – ISCO), възприета от ОИСР. Тук се възприема този под-
ход поради обективността му и наличието за сравними бази данни за европейските 
страни.  

Основният недостатък е предположението, че преминаването на дадена образова-
телна степен гарантира усвояването на определени знания, умения и компетенции. 
Но, това зависи от качеството на образователната система и персоналните характе-
ристики [1]. В този смисъл, някои хора могат да бъдат счетени за по-високо образова-
ни, а всъщност да притежават точните умения за работата си. Друг недостатък е фик-
сираното съответствие между образователните степени и видовете заетост в дълъг 
период. Но, при ускорени промени в технологиите, организациите и цялостния начин 
на работа тази постоянна матрица на съответствие може да не е адекватна. Често това 
води до надценяване на свръхобразоваността. Един от начините е да се промени 
съответствието.  

Вторият метод за измерване на над/под – образоваността е базиран на сравнение 
между притежаваната образователна степен и средното равнище на образованост на 
работещите на сходни позиции [2,3]. Превишаването на възприетата критериална 
оценка – медиана, мода, средна величина, означава свръхобразованост и обратно. Тук 
е преодолян споменатият недостатък, тъй като картата на съответствие между реална 
и изисквана квалификация се определя от пазара. Проблем е качеството на образо-
ванието в страната и трудностите при сравняване на различните икономики. Ако учи-
лището не способства за придобиване на предполагаемите знания и умения в една 
страна, хората със средно образование, например, ще работят като цяло на по-ниски 
позиции от тези в друга страна. На практика първите ще бъдат свръхобразовани, но 

                                                            
1 Тук ще използваме термините „образователни несъответствия“ и „квалификационни несъот-
ветствия“ като синоними.  
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квалификационните несъответствия няма да бъдат отчетени статистически и в тази 
икономика ще е налице подценяване на свръхобразоваността.  

Вместо образователна степен в литературата се използва и сравнение между до-
хода на индивида и средният такъв за даден вид заетост. Превишаването на първия 
над втория е признак за наличие на свръхобразованост. Този индикатор би дал точна 
оценка, ако доходът е обвързан с равнището на образование и не отразява други ха-
рактеристики като, например, опит, продължителност на работа, субективна оценка 
на работодателя и др.  

Втората група методи, както беше посочено, се базира на субективна самооценка 
на образователните (не)съответствия. Такива се отчитат в случай на разминавания 
между образованието (или уменията), които работникът счита, че трябва да притежа-
ва за изпълнение на работата си, и реално придобитото такова [4].  

Тук се възприема първият подход. Според него в сферата на висшистите, за 
свръхобразовани се считат работещите на позиции различни от мениджъри, профе-
сионалисти, технически и асоциирани специалисти. На тази база фигура 1 съпоставя 
предлагането и търсенето на висше образование (ISCED 5-8) в новите страни-членки 
на ЕС от Централна и източна Европа за три години от последните две десетилетия. 
Ясно се вижда, че разликата се задълбочава и през 2016г. е положителна във всички 
страни с изключение на Чехия.  

 

 
 

Фигура 1. Разлика между предлагане и търсене на висше образование в новите 
страни-членки* 

  
* Разлика между броя на работната сила с висше образование, представяща предлагането, и 
броя на тези от тях, които работят на позиции, изискващи висше образование, представящи 
търсенето (на 1000 души). 
Източник: изчисления на автора по данни на Евростат 

 
2.2. Фактори за вертикалните квалификационни несъответствия 
 

Бидейки резултат от съществуващи неравновесия на пазара на труда, вертикал-
ните квалификационни несъответствията се оформят под въздействие на фактори от 
страна на търсенето или на предлагането на дадена образователна степен, които са 
систематизирани в следващите параграфи. Таблица 1 систематизира основните фак-
тори за степента на квалификационните несъответствия, a по-долу се дискутират ня-
кои от тях. 
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Като основна причина от страна на предлагането на труд и съответстващото му 
образование се посочва разширяващият се достъп до образование, включително вис-
ше, и в резултат нарастващото предлагане на квалификацирана работна сила при 
дадено търсене. В това отношение съществена е ролята на дигитализацията. От една 
страна тя поставя изисквания за по-висока образованост с цел формиране на актуал-
ни знания и умения в отговор на новите технологии в икономиката. Също така, ин-
формационно-комуникационните технологии предлагат гъвкави форми на учене. Въ-
веждането на дистанционно обучение прави възможен по-широкия достъп до образо-
вание чрез, например, включване на учащи се от по-ниско доходните групи при по-
ниска цена на обучението, разширяване на географския обхват, улеснен достъп до 
различни образователни институции в световен мащаб. Това съдейства за повишава-
не на средното образователно равнище на населението и работната сила особено в 
развитите страни.  

Значение има и разпределението на завършилите по образователни степени и по 
професионални области в рамките на дадена образователна степен. Така например, 
оказва се, че завършилите инженерните науки и ИКТ специалности търпят сравни-
телно по-малко квалификационни несъответствия. Според изследванията дипломира-
ните по икономика, право, изкуства и хуманитарни науки са изложени на по-висок 
риск от надобразованост [7]. 

По-високи нива на свръхобразованост се наблюдават при по-младите хора, както 
и при жените.  

 

Таблица 1. Фактори за вертикалните квалификационни несъответствия 
 

Фактори за вертикалните 
квалификационни несъответствия от 
страна на предлагането на труд 

Фактори за вертикалните 
квалификационни несъответствия от 
страна на търсенето на труд 

Средно образователно равнище на 
работната сила 

Степен на поляризация на работните 
места и разпределение според уменията 

Разпределение на работната сила по 
образователни степени (ISCED) 

Структура на икономиката, 
съответстваща на образователния 
профил на работната сила 

Разпределение на работната сила по 
сфери на образование 

Етап от бизнес цикъла 

Личностни характеристики, възраст, пол Дял на временните трудови договори 

Качество и селективност на образовател-
ната система и придобитото образование 

Трудово законодателство и сила на 
профсъюзите 

Институционални особености на 
образователната система 

Ниво на технологично развитие на 
икономиката и разходи за НИД 

Ръст на работната сила Ограничения при търсенето на работа 

Характеристики на имиграцията Дял на малките предприятия 

Политика по отношение на безработните 
и компенсации 

Вид на договора – временен/ постоянен 

 Дискриминационни практики на 
работодателите 

Големина на трудовия пазар 
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Друг фактор за квалификационните несъответствия от страна на предлагането е 
качеството на полученото образование. Дефицитът на знания и умения, асоциирани 
с дадена образователна степен, е предпоставка за нарастване на свръхобразоваността. 
Трябва да се отбележи, че разликата между предполагаеми знания, умения, квалифи-
кация и реално придобити зависи, от една страна, от качеството на образователната 
система в страната като цяло, а от друга – от персонални характеристики, разбирания 
и поведение като мотиви за учене, стремеж към изява и други. В първия случай под-
ходът за измерване степента на свръх/под образованост и сравнимостта с други стра-
ни играе съществена роля, тъй като e засегнато цялото общество. Подходящ, напри-
мер, е методът, базиран на възприети международни стандарти. 

Използването на нови технологии изправят пред предизвикателство образовател-
ната система и създавания от нея „продукт“ на всички равнища с оглед технологич-
ната готовност от една страна, а от друга – адаптацията и адекватността на самите 
обучители към новата реалност. По отношение на институционалните особености на 
образователната система се оказва, че програмите с обща (general) за разлика от тези 
със специализирана (specific) ориентация се свързват с по-висока степен на несъот-
ветствия.  

Първата и втората генерация имигранти се сблъскват по-често с квалификацион-
ни несъответствия и по-конкретно свръхобразованост. Намаляването при по-късните 
поколения и по-дълъг престой в приемащата страна се обяснява с предпочитанията 
към безработица, имиграционна политика на страната или притежание на конкретен 
вид образование. Трябва да се отбележи и качеството на образованието в изпращаща-
та страна. Относително по-добро такова е предпоставка за започване на работа, 
изискваща по-високо от придобитото образование.  

 

От страна на търсенето на труд като съществен фактор за степента на верти-
кални квалификационни несъответствия се отбелязва поляризацията на работните 
места, наблюдавана в развитите страни след 80-те на миналия век [5,6,7]. Тя се изра-
зява в намаляване дела на заетостите, изискващи средно равнище на уменията 
(medium-level jobs), за сметка на тези с високи (high-level jobs), предполагащи 
използване на когнитивни умения, или ниски (low-level jobs) умения, свързващи се с 
изпълнение на ръчни задачи. Причината е в намаляващото търсене на труд за изпъл-
нение на рутинни и кодифицирани задачи. Поради това свръхобразованост се очаква 
при работещите на позиции, изискващи ниски умения, докато по-ниска образованост 
може да се наблюдава за отделни работни места с високи умения. Това зависи от оп-
ределени условия. Например, дали предлагането на труд отговаря на търсените уме-
ния както по отношение на средното образователно равнище на работната сила, така 
и по разпределението по степени и сфери на обучение. Също така, квалификационни-
те несъответствия могат да се материализират и като нарастване на безработицата и 
по-конкретно на нейния структурен компонент.  

Технологичните промени и дигитализацията, водещи до заместване на рутинни 
задачи, изпълнявани от човешкия фактор, със задачи, реализирани от компютри и 
други технологии (т.нар. „хипотеза за рутинизацията“ routinization hypothesis) се по-
сочва като главна причина за поляризацията [6]. Специално за развитите страни се 
споделя мнението, че аутсорсингът на рутинни задачи към страни с по-евтина работ-
на ръка обуславя тази тенденция [8].  

При работните места, изискващи високи умения, се наблюдават по-малки несъот-
ветствия, тъй като повишеното търсене се удовлетворява от нарастващото предлагане 
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на висше образование. Обратно, при заетостите надолу по стълбицата е налице 
свръхобразованост по същата причина.  

Нивото на технологично развитие на икономиката и разстоянието до лидера 
(distance-to-frontier) се изтъква от изследователите на икономическия растеж [9]. Раз-
граничава се имитацията от иновацията като детерминанта на растежа. В напредна-
лите страни висшето образование е предпоставка за увеличаване на иновационния 
капацитет, докато по-слабо развитите икономики по-скоро възприемат водещите 
технологии от първите. Така, ако разпределението на дипломираните не е съобразено 
с профила на икономиката, това би довело до задълбочаващи се несъответствия.  

Бизнес цикличността е също фактор за образователните несъответствия. Във вре-
мена на рецесия свръхобразоваността се повишава, тъй като при ограничените работ-
ни места по-образованите биват предпочитани при равни други условия. Обратната 
тенденция е характерна за етапът на експанзия и особено пика на стопанската актив-
ност. Високият дял на заетостта и договорите с временен характер задълбочава несъ-
ответствията, доколкото е свързан със занижена избирателност по отношение на ква-
лификацията и търсените работни места от страна на работещи и работодатели. На 
макроравнище роля играе и политиката по отношение на безработните. В страните с 
по-щедри компенсации за безработица се наблюдава и по-ниски нива на несъответ-
ствия [10]. Работата без договори значително увеличава рискът от несъответствия, 
докато постоянното работно място (tenure), продължителността на работата действат 
в обратна посока.  

Размерът на трудовия пазар действа и от страна на търсенето, и на предлагането 
на труд. В по-големите градове, например, рискът от по-висока образованост намаля-
ва в сравнение с по-малките населени места, тъй като в първия случай намирането на 
съответствие между търсена и предлагана квалификация е улеснено от по-големите 
възможности.  

В условия на несъвършено конкурентни пазари работодателите имат възможност 
да прилагат дискриминационни практики по отношение на наемането и заплащането 
на работниците. Посочва се, че особено в кризисни времена те предпочитат индивиди 
с по-висока от минималната квалификация.  

 
3. Изследване на факторите за квалификационните несъответствия в 

източноевропейските страни 
Тази секция представя резултатите от изследване на някои от факторите за верти-

калните квалификационни несъответствия при завършилите поне бакалавърски прог-
рами. Използва се коинтеграционна регресия, решена по метода на динамичните най-
малки квадрати (DOLS), тъй като той позволява да се реши проблемът с потенциал-
ната ендогенност на някои от обясняващите променливи или серийна корелация на 
грешката [11]. В допълнение се използва и EGLS методът.Регресионният модел има 
следния вид: 

𝑌 𝑎 𝑎 ∗ 𝑋 , 𝑓 ∗ ∆𝑋 , 𝜀  1  

Зависимата променлива е log vmismatch, което отразява дела на висшистите, 
работещи на позиции, изискващи по-ниска минимална образователна степен. Векто-
рът на коефициентите [ai] измерва ефекта на различните детерминанти. Като фактор-
ни променливи участват: дял на работната сила с висше образование (log h), дял на 
жените с висше образование (log h_fem), дял на сектора на търговията на дребно, из-
мерен чрез добавената стойност (log GVA_sales), дял на висшистите с образование в 
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сферата на ИКТ (log h_ICT), дял на заетите с висше образование в сферата на ИКТ 
(log empl_h_ICT), дял на малките предприятия (log small enterpr). Променливите са 
изразени в логаритмична форма. 

 
 

Таблица. 2. Фактори за вертикалните квалификационни несъответствия в 
страните от Централна и източна Европа 

 
 Panel DOLS Panel EGLS Panel EGLS 

 модел 1 модел 2 модел 3 

Зависима променлива: log vmismatch 

log h 0.552*** 

(0.049) 
0.964*** 
(0.006) 

 

log h_fem   1.871*** 

(0.288) 
log GVA_sales 0.384*** 

(0.049) 
 0.048 

(0.124) 
log h_ICT    0.225** 

(0.056) 

log empl_h_ICT  -0.073*** 

(0.018) 
-0.124** 

(0.033) 

log small enterpr   -1.090*** 

(0.281) 

adj R sqr. 0.756 0.645 0.558 

N of obs. 168 126 64 
Normality of residual test 
(p-value) 

0.710 0.102 0.147 

 
Резултатите подкрепят тезата, че разширяващият се дял на работната сила с 

висше образование (ISCED 5-8) (log h) води до ръст в свръхобразоваността (модел 1 
и 2). Тази тенденция е дори по-силно изразена при жените ( модел 3). Регресионният 
коефициент за log h_fem показва, че 1% ръст на жените в активното население с поне 
бакалавърско образование води до почти 2% ръст в несъответствията. Също така, по-
високата добавената стойност в сферата на продажбите (log GVA_sales) е в положи-
телна зависимост със свръхобразоваността. Това е очаква резултат предвид факта, че 
в този сектор се наблюдава значителен процент на вертикални несъответствия спе-
циално за изследваните степени на образование. Нарастващият брой на завършва-
щите ИКТ специалности (log h_ICT) сам по себе си на занижава нормата на квалифи-
кационни несъответствия. От друга страна, статистически значимата отрицателна ко-
релация с променливата log empl_h_ICT (модел 2, 3) показва, че между всички заети, 
дипломираните с такива специалности са най-малко застрашени да бъдат наети на ра-
бота, която не изисква висше образование и повишаването на техния дял е предпос-
тавка за спад в нивата на свръхобразованост.  



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

78 

Модел 3 изследва и още един фактор – делът на предприятията с персонал между 
0 и 20 човека. Отрицателният коефициент може да бъде обяснен с факта, че по-голе-
мият дял на такива предприятия изисква повече работници на мениджърски позиции 
и специалисти.  

 
4. Заключение 
Може да се обобщи, че в широк смисъл дигитализацията обуславя квалифика-

ционните несъответствия на пазара на труда чрез влиянието си както върху предлага-
нето, така и търсенето на даден вид квалификация. По-конкретно това е поляризация-
та на работните места в посока повишено търсене на заетостите, изискващи високи 
или ниски умения, повишаване на изискванията към придобитите умения и квалифи-
кацията на обучаващите, осигуряване на по-широк достъп до образование и разпре-
делението по области на обучение. Емпиричният анализ потвърждава хипотезата, че 
за заетите в сферата на ИКТ има по-голяма вероятност да бъдат наети на позиции, 
отговарящи на образователната им степен. Потвърждават се и предположенията, че 
жените са подложени на по-висок риск от свръхобразованост. Друг значим фактор е 
заетостта в сферата на търговията и продажбите. От друга страна, по-големият дял на 
микро- и малките предприятия е в отрицателна корелация е в отрицателна корелация 
със степента на квалификационни несъответствия.  
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Корона вирусът и мястото на психотерапевтичната помощ 
Карантинната ситуация, която бе създадена в световен мащаб през пролетта на 

2020 година постави важни въпроси пред психотерапевтичната практика, като едно-
временно с това катализира все по-широкото и приложение в онлайн формат. 

От първостепенно значение в тази ситуация, според мен, бе явният дисбаланс в 
прилагането на двете различни стратегии за защита срещу глобалните инфекциозни 
заплахи. Става дума за това в каква степен хората използваха „Външния щит“  или 
„Вътрешния щит“ срещу вируса (Li, C.,2020; Rankin, L., 2020) 

Всички станахме свидетели на това как главните противоепидемични мерки нав-
сякъде по света се сведоха главно до карантиниране и социална изолация, повсемест-
на дезинфекция, използване на маски и шлемове. Колкото адекватни и неизбежни да 
бяха тези мерки, те очевидно не дават отговор на въпроса – защо при толкова много 
заразени от вируса хора по света, една съвсем малка част от тях разви тежка симпто-
матика с летален изход.  

За да разберем този факт трябва да сме запознати с постиженията на съвременна-
та невро-имунология (Siegel, D., ). Да познаваме механизмите, чрез които нашето съз-
нание, емоционалните ни състояния, чувството ни за социална свързаност и сигур-
ност, които придават смисъл на живота ни, подържат имунната ни система в активно 
състояние. Това е т.н. от Синтия Ли – „Вътрешният щит“, който ни предпазва не 
само от различни инфекциозни агенти, но и определя в най-голяма степен устойчи-
востта ни спрямо огромната част от най-широко разпространените в съвременния 
свят психосоматични заболявания, включващи около 80% от общата заболеваемост 
(Rankin, L. 2013). 

В условията на КОВИД кризата пролича не само повсеместното медикалистично 
възприемане на здравето. Станаха видими и дефектите на съвременната здравна сис-
тема, изградена главно върху принципа на икономическата печалба. Заедно с това 
разбрахме и колко лесно сме готови да избягаме от свободата си, когато някой ни уп-
лаши достатъчно (Фром, Е., 2005). Външният централизиран контрол бе предпочете-
ният подход пред информационната и психологична подкрепа за повишаване на съз-
нателния вътрешен контрол. Страхът и рестрикциите категорично взеха превес над 
мобилизирането на индивидуалните, фамилните и общностни психологични ресурси 
за повишаване на имунната резистентност.  
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Неадекватността на този подход става все по-явна сега, при излизане от кризата, 
когато по икономически причини, повече не могат да се спазват карантинните мерки. 
Малко хора знаят как да засилят вътрешната си защита, така че при среща с вируса, 
да не развият болестна симптоматика, застрашаваща сериозно здравето им. Продъл-
жаваме да се страхуваме и да се пазим от вируса, вместо да повишим резистентност-
та си за да го преборим при неизбежната си среща с него.  

Дали това е оптималната нагласа остава открит въпрос на фона на предходните 
вирусни епидемии от последните десетилетия и актуалните очаквания за следващи 
вълни от подобни инфекциозни атаки. Очевидно няма как да се затворим безкрайно в 
къщите си и да прехвърлим целия си смислен живот във виртуалното пространство. 
Няма как да не загубим най-важните си човешки характеристики, ако притиснати от 
страха жертваме живата човешка връзка, в която се раждаме, оцеляваме и изгражда-
ме като личности.  

Дисбалансът в прилагането на защитите показа като цяло и второстепенното зна-
чение, което има днес психотерапевтичния подход, сравнен с използването на кон-
венционалните био-медицински средства. В съзнанието на съвременния човек, неза-
висимо дали е политик или редови гражданин, здравето е въпрос преди всичко на 
физическо функциониране, което се определя от физическите ни условия на живот и 
се повлиява най-ефективно от физикални средства – ваксини, терапевтични препара-
ти, хирургически интервенции.  Индивидуалните преживявания, субективните ни 
мисли, както и междуличностните ни отношения, очевидно са на заден план. Напъл-
но разбираемо на този фон е пренебрежителното отношение към психопрофилакти-
ката и психотерапията не само в обичайната здравна ситуация, но и в екстремните 
кризисни условия. Античният постулат „Здрав дух в здраво тяло“ отдавна е забравен 
под канонадата от реклами на медикаменти, които ни обещават перфектно функцио-
ниране и вечно здраве без никакви индивидуални усилия. Тази комерсиално-потреби-
телска нагласа към здравето, създавана целенасочено десетилетия наред от фармацев-
тичната и медицинската индустрия, сковава отделния човек в заучена безпомощност, 
при която той е готов да се отказва от гражданските и човешките си права, само и 
само някой друг да спаси здравето и живота му.  

 
Специфика на темите, обсъждани онлайн по време на кризата 
Изнасянето на психотерапевтичната помощ в онлайн пространството бе стратеги-

чески ход не само за оцеляването на професията, но и за активната експанзия в този 
критичен момент, когато много хора имаха остра нужда от нея. Решението да Българ-
ската асоциация по психотерапия и Дружеството на психолозите в България да орга-
низират кампания за предоставяне на безплатна онлайн кризисна интервенция по 
време на кризата, бе не само високо хуманен акт, но и чудесна възможност да добием 
актуална информация от първа ръка, за това, което вълнува хората през този период. 
Като член на Националния консултативен екип в тази кампания ежедневно получавах 
десетки телефонни обаждания от хора, които споделяха своите тревоги. Убеден съм, 
че психологичната помощ, която оказвахме близо два месеца, бе не по-малко значима 
от усилията, полагани от колегите медици „на първа линия“. Основание за това е раз-
бирането, че страхът и самотата разболяват и убиват не по-малко от вируса. Хронич-
ният свръхмерен страх парализира адекватното ни поведение, прави ни безпомощни 
и подчиняеми, рязко снижава творческия ни потенциал и способността ни за адапта-
ция в бързо променяща се среда. Най-негативният ефект на хроничния страх е сривът 
на имунната система (Липтън, Б.2012). Страхът в съчетание със социална изолация 
рязко води до нарастване и на друг основен патогенен фактор – чувството за самота и 
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безпомощност. Често при драматично свиване на кръга от живи социални контакти, 
което се случва при социалната изолация, хората реагират в депресивно тревожен 
стил, което ги прави още по-уязвими не само спрямо здравните неблагополучия, но и 
спрямо предизвикателствата на пост карантинната ситуация, която налага мобилизи-
ране за възстановяване на икономическите щети. 

В периода на карантината основен акцент в онлайн консултативната ни дейност 
бе подкрепата за преодоляване на прекомерната тревожност, породена от ежедневни-
те медийни заплахи. Огромната част от търсещите помощ нямаха личен опит с ви-
руса. Те нито познаваха някой заразен от COVID 19, нито пък имаха тежко преболе-
дували близки. Оплакванията им бяха предизвикани предимно от „инфодемията“, 
която събуждаше у тях посттравматични преживявания или апокалиптични очаква-
ния.  

Интересен фокус на внимание в консултативните разговори бе конфликтната 
семейна динамика в условията на домашна изолация. При една не малка част от 
обаждащите се, конфликтите бяха свързани с ревностови преживявания. Затворени в 
ограниченото общо пространство на дома, някои съпрузи уж невинно се подаваха на 
изкушението да надникват в телефона или компютъра на половинките си. Отсъствие-
то на ясни граници и морални принципи, които да регулират подобни действия, мно-
го често пораждаше напрежения ескалиращи до открити прояви на враждебност и се-
мейно насилие. Провеждането на онлайн фамилни терапевтични сесии с такива съп-
рузи често бе изключително трудно, поради категоричната убеденост на „изневере-
ните“ съпрузи, че те са напълно в правото си да наказват и мачкат партньорите си, 
дори и когато реакциите засягаха закъснял отговор на „прегрешения“ с доста голяма 
давност. Обезпокояващата информация, която напоследък съобщават някои неправи-
телствени организации за значително нарастване на семейното насилие по време на 
кризата, ясно показва необходимостта от мащабна психопрофилактична дейност в 
тази насока у нас. 

Друг интересен акцент в онлайн терапевтичната ми работа по време на кризата бе 
консултирането на семейни партньори, чийто проблемни ситуации бихме могли да 
назовем условно „конфликт на лоялността“.  Става дума за напрежения породени от 
затруднената възможност на вече семейни синове и дъщери да се грижат непосредст-
вено за възрастните си  родители. Този вид конфликти бе особено остро проявен ко-
гато възрастните родители живееха сами в други населени места или в други държа-
ви. При работата с тези случаи категорично се налагаше да използваме конферентна 
връзка с включване на поне двама от членовете на проблемната фамилия. 

 
Уроците, които научихме по време на онлайн кризисната работа и след нея 
Очевидно онлайн консултирането се утвърждава като един от основните формати 

на психотерапевтична работа. Той не конкурира, а допълва обичайната жива връзка 
между терапевта и клиента. Едновременно с това онлайн психотерапията разширява 
значително обхвата на психотерапевтичната и консултативната помощ. Прави въз-
можно използването и не само в ситуации на принудителна социална изолация, но и 
в много други случаи когато наши сънародници живеят в чужбина или в населени 
места, отдалечени от големите градове, където могат лично да се срещнат с психоте-
рапевта.  

Онлайн консултативната помощ е възможна и ефективна не само в индивидуал-
ната работа с клиенти, но и при осъществяване на двойкови и фамилни сесии с пове-
че от двама участника. Тази възможност е изключително ценна, когато партньорите 
или членовете на семейството са физически разделени и не е възможно реалното им 
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събиране в терапевтичния кабинет. Дистанционното консултиране е без алтернатива 
и при трудно подвижни пациенти. 

Опитът ни показва, че онлайн консултативната практика успешно може да се 
интегрира с обичайната практика на срещи в терапевтичния кабинет. Понякога пър-
вият контакт с терапевта може да бъде ориентировъчен за клиента и да се осъществи 
в условията на виртуално общуване, след което да се насрочи среща „на живо“. 
Възможно е при пътуване на клиента в чужбина или при други обстоятелства, които 
затрудняват текущите лични срещи след започване на продължителен терапевтичен 
процес, някои от сесиите да се провеждат и онлайн. Такива хибридни семейни или 
двойкови сесии могла да се осъществяват и тогава, когато в кабинета присъства еди-
ният партньор, а другият се включва виртуално. 

При използването на виртуалните възможности би могло да се оперира гъвкаво и 
с друг терапевтичен параметър. Със задължителното съгласие на клиентите, разгово-
рите с тях биха могли да се записват и да бъдат споделяни с партньорите им, при не-
възможност да се осъществи конферентна връзка в реално време. Записът от минали 
терапевтични сесии би могъл да се използва при определени условия и с контекста на 
индивидуалната терапевтична работа.  

Виртуалната връзка с клиента предоставя и допълнителни възможности в тера-
певтичния процес да се включват специфични образователни материали (текстове, 
видеозаписи, психометрични тестове). Освен това интегрирането на онлайн платфор-
ма, предоставяща възможност за  консултативна или терапевтична работа днес става 
все по-популярно в рамките на различни сайтове и други виртуални инициативи и 
формати. 

До колкото кризисната ситуация, все още не е преминала, ние оставаме в го-
товност постоянно да се учим в нея и непрекъснато да обогатяваме и разширяваме 
опита си. 
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Abstract: Differentiated teaching is relevant again after many years of oblivion in 
education. What stands out here is not so much the practice of working in mixed age 
classes, but in a digital classroom with students with diverse composition in terms of 
opportunities and deficits. The article offers a modern view for conducting an integrated 
lesson - on the one hand with the traditional tools of the textbook and the lesson content, on 
the other - transferred to the online environment. 
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Диференцираното преподаване е възможност за съвременното образование. То е 
предпоставка за внасяне на съдържание в една нова среда от многообразие сред уче-
ниците – емоционално, интелектуално-познавателно. Дава възможност на учителя да 
се приспособи към разнородната среда, като промени утвърдените подходи и внесе 
нов ритъм на часа, нов поглед и интегритет на взаимно отблъскващи се детайли в 
обучението. Диференцираното преподаване е не само за деца в риск и дефицити – то 
е комплекс от умения за всяка среда с многообразие. В диференцираната класна стая, 
съчетано с добро управление на времето могат да се приложат практики, които са 
трудно достъпни в традиционното преподаване. то изисква нова нагласа на педагога 
и на класа. 

Мотивацията за това проучване е споделено преподаване в онлайн среда по вре-
ме на кризисната ситуация в страната ни и в света с COVID-19. Наложиха се мно-
жество нови инициативи за обучение и подкрепа на учители (безплатни уебинари). 
Една от тях е инициираната от Издателство КЛЕТ, България през месеците март-юни, 
2020. Като автор и водещ на такива формати и анализът от споделеното (над 500 
учители-участници в уебинарите) станаха видими някои аспекти от преподаването, 
различни в условията на дигиталната класна стая. Прави впечатление възможността 
да се приложат детайли от диференцирано преподаване като удобен и ефективен ме-
тод в „ограничението“ онлайн-обучение. Откроиха се дефицити и предимства на 
диференцираното преподаване, които са продукт към момента на академично  наб-
людение. Някои по-важни изводи се фокусират в предимствата на онлайн препо-
даването в диференцирана среда: 

o диференцираното обучение „е теория за обучението, която дава възможност 
на учителите да работят с разнородни групи ученици. Обхващат се чрез планиране на 
уроците всички различни нива и обучаеми в един клас, преподавателите могат да съз-
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дадат среда, насочена към широк диапазон стилове на учене, интереси и способ-
ности, срещани в един клас“ [2, с. 12]; 

o диференцираното обучение се основава на убеждението, че учениците учат 
най-добре когато правят връзки между урока и личния си опит; когато са въвлечени в 
интерес [пак там]; 

o диференцираното обучение дава добри възможности за включване на учени-
ци с разнородни възможности в процеса на обучение; 

o диференцираното обучение е възможност за „систематичност и разбиране на 
напредъка на ученика по отношение на ключови елементи на учебното съдържание и 
изграждане на мост между него и ученето“ [3, 32]; 

o диференцираното обучение в онлайн среда е подходящо за деца с повишена 
училищна и ситуативна тревожност за се представят по-успешно, благодарение на 
фронталната срища в дигиталната класна стая, която изключва прякото наблюдение и 
активност на останалите участници в процеса; 

o диференцираното обучение подкрепя ученици с дефицити да покажат по-
силно своите ресурси в проектното обучение, където индивидуалното представяне е 
приоритетно; 

o диференцираното обучение стимулира индиферентните ученици да засилят 
мотивацията си за учене, поради прякото наблюдение на тяхното участие и възмож-
ността за персоналана обратна връзка; 

o диференцираното обучение засилва междупредметните връзки в онлайн сре-
да, при добро владеене на дигиталните устройства от учителя и възможността за пря-
ко включване на втори ко-обучител; 

o диференцираното преподаване в онлайн среда е възможност за работа в 
единна дигитална среда след включването на образованието като корпоративен 
клиент с единен достъп в Microsoft и т.н. 

 

Споделените дефицити в преподаването, откроени в тези месеци на онлайн обу-
чение са в следните области: 

o недостатъчни все още умения на педагозите в страната и достъп за работа в 
разнообразната и богата на възможности онлайн среда; 

o липсата на устройства, които да стигнат до всяко едно дете и семейство; 
o неуменията на някои родители да работят в онлайн среда и да бъдат в под-

крепа на децата (особено при най- малките ученици); 
o недостатъчни комуникативни и презентационни умения на някои учители за 

работа в онлайн среда (интонационни особености, език на тялото, мениджмънт на 
времето и др); 

o недостатъчни уменията за делово общуване, планиране на времето и струк-
турирано водене на урока в дигитална класна стая от някои педагози; 

o недостатъчни умения за управление на професионалния стрес и гъвкавост в 
бързо променяща се среда и т.н. 

 
Ето и някои дефицити конкретно в диференцирания подход, откроени в предста-

вителни изследвания до момента, цитирано в https://bg.drafare.com: 
o системите се променят бавно и не са в състояние да се справят с нуждите на 

учениците, учителите, родителите; 
o учебният план е негъвкав и трудно променяем; 
o необходимо е много допълнителна работа за учителите; 
o необродими са надграждане в ролите и личността на учителя; 
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o необходима е професионална нагласа и подготовка на учителя за работа в но-
ви условия; 

o необходими са умения за намеса в деликатни взаимоотношения при делене 
на групи по успеваемост и възможности на децата; 

o инструкцията в диференцирания подход се съсредоточава върху запаметява-
не, а не върху уменията за мислене на по-високо ниво, поставяйки учениците, които 
се борят с запаметяването, в неравностойно положение; 

o потребностите на учениците с различен произход и увреждания рядко се 
удовлетворяват по подходящ начин – тя се основава на фалшиво предположение, че 
всички деца са равнопоставени и  някои са „предназначени“ да се провалят и др. [вж 6]. 

 

Тези и други особености на диференцирания подход го превръщат в предизвика-
телство на съвременното образование, особено в рязко променяща се среда – както по 
отношение на неговото прилагане, така и в преодоляване на съществуващи дефицити.  

Акцентът върху ресурсите на диференцираната класна стая несъмнено може да 
оптимизира и начините на преподаване и организация на онлайн класната стая. Под-
ходящи инструменти, които повишат авторитета и успеваемостта на учителя са дос-
тъпни за всяка среда.  

На първо място, като приоритет и в концепцията на „позитивната класна стая“ е 
предимството на доброто познаване личността на всяко едно дете / ученик. Това е 
възможност учителят да опознае не само характеровите особености на своите учени-
ци, а и техните основни потребности и интереси, което ще доведе до нови възмож-
ности за обвръзване на учебното съдържание с „житейските перспективи“. То води и 
до изграждане на по-добра връзка със семейството. Всеки родител се доверява в по-
висока степен на учител, който познава нуждите и възможностите на неговото дете и 
ги споделя добронамерено.  

На второ място диференцираната класна стая изисква професионално подготвен 
учител, от гледна точка на самопознание, квалификация, предварително целеполага-
не и приоритизиране на задачите в по-тесен и по-широк план. Дигиталната грамот-
ност и бързото вникване във възможностите на онлайн ресурсите за интегриране в 
обучението е и конкурентно предимство в личен и корпоративен аспект. Този профил 
на учителя поставя и още изисквания пред него: 

o да планира оптимално „ограниченото време“ в онлайн урока; 
o да планира време за „Out-teaching“ – време за насочващ разговор извън обу-

чението [1]; 
o да обърне внимание на речевата си култура и междуличностна комуникация, 

която в интернет включването рязко се откроява и няма възможност за компенсация; 
o да организира много добре времето си и подбора на инструменти за препода-

ване; 
o да се подготви с предварителна нагласа за работа в home office – подходящо 

място, изчистено от битови разсейващи детайли и приспособено към работна, делова 
среда; удобен работен стол и подръчни материали и дидактически средства; предва-
рително разграфено време, например „моделът Pomodoro“, който приспособен към 
преподаване може да изглежда така в нов ритъм: 10 мин. преподаване на урочно 
съдържание, 1-2 мин. пауза под формата на психогимнастика за намаляване на напре-
жението, за стимулиране на внимание и концентрация, за креативни въпроси, за гим-
настика на ръцете или очите – игрови модели, които ангажират вниманието на учени-
ците в онлайн среда и в същото време превръщат урока в забавен, дават пример как 
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да се научим да организираме работата си, без да се преуморяваме и тя да стане до-
садна.  

Така учителят организира не само своя работен процес, но учи децата на органи-
зационна култура и упражнява контрол над емоционалното и познавателно включ-
ване на учениците [вж 5].  

o да се поставят ясни, кратки и изпълними цели на урока – учителят демонст-
рира модели за фокус на вниманието, като „чек лист“, дневен режим, „To DO List“ за 
задачи и съпоставяне в персонален календар на дейностите; 

o да подготви инструменти, които отчитат напредъка на учениците във всеки 
един момент – такава е „Таблицата за напредък“, която освен графичен дизай за из-
растването изисква и няколко ключови въпроса: „Какво съм постигнал? Какво не 
успях да постигна? Какво ще предприема като план за напредък?“  Този инструмент е 
удобен и завключване на родителите в самооценката на децата, визуализиране на 
учебното пространство вкъщи и споделяне в подходящо време с групата на онлайн 
класа;  

o да се ориентира (учителят) в специфичните познания за „стил на учене“ и 
„оценка на знанията по предмета“ на всяко дете (съществен момент, освен познаване 
на характера и темперамента на ученика) – тази информация е необходима като вход-
но и изходно ниво и тя се прилага в традиционната класна стая, но в онлайн среда до-
пълва възможността на педагога за индивидуална работа с детето и родителите, дава-
не на домашно, творчески задачи и отговорности пригодени за конкретните умения, 
за да може ученикът да компенсира дефицита с допълнителни дейности, за да се от-
крои и подсили самооценката си; 

o да познава концепцията на Гарднър за „множествените интелигентности“ и 
тяхното практическо приложение в ученето и преподаването, например: „нагледни 
средства към лекциите; графични помагала, които да се попълват едновременно с че-
тене на текстове; места за практикуване в класната стая; работа по групи и индивиду-
ални проекти, ще достигнат до много различни типове обучаеми; обхващане на всич-
ки типове обучаеми, смяна на методите на преподаване: лекции, дейности, работа по 
групи, самостоятелна работа – възможност за една по-богата учебна среда за всички“ 
[вж 2]; 

o да познава инструментите, подходящи за всеки тип интелигентност, които 
приложени синхронно в урока обогатяват неговите възможности за достъпност до 
всяко дете, например:  

Лингвистична – история, обсъждане, легенда, новина, ток шоу, интервю 
Логическа  – формула, експеримент, силогизми,  аналогии, симетрия 
Телесно-кинестатична – движение, карти, пъзел, излет, демонстрация 
Визуална – схема, графика, слайдшоу, изкуство, карти, мемо, скулптура 
Музикална – рап, ритъм, инструмент 
Междуличностна – среща, социални умения, проект, обратна връзка 
Личностна – качества, цел, ценности, статия, есе, собствен опит 
Природна – наблюдение, описание, ландшафт, бинокъл, лупа, животни и др. [пак там]. 
 
o да прилага методи, които оптимизират учебното съдържание в посока на 

запаметяване и др., например „Таксономията на Блум, 1956“ в която Бенджамин 
Блум „създава система, която категоризира нивото на абстракция на въпросите, из-
ползвани често в образованието. Терминологично променена, но основната теория 
остава същата. Задачите се категоризират от мисловни умения на по-ниско ниво 
(Lower Order Thinking Skills – LOTS) до мисловни умения на по-високо ниво (Higher 
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Order Thinking Skills - HOTS) – използват се ключови глаголи и въпроси, думи, текст, 
упражнения, цели изречения и т.н.“ [вж 4]; 

o да разучава програми за достъп, например: FastForWord, Reading Assistant, 
ForBrain и SoundSor, които подобряват когнитивните умения (за четене, писане, кон-
центрация, запаметяване, учене на език, слухова обработка и т.н.), използват се в слу-
чаи на дислексия, разстройство на слуховата обработка, аутизъм, дефицит на внима-
нието и др. С FastForWord, учителите спестят време и могат да бъдат по-ефективни в 
диференциране на класната стая. FastForWord SmartLearning Technology осигурява 
няколко начини за справяне със затрудненията с четене: Автоматизирано оценяване – 
идентифицира нивото на умението за четене на даден ученик; Персонализирана, ин-
тензивна практика на четене – съответства на нивото на умение за четене на конкрет-
ното дете; Корекции на четенето в реално време – в помощ на ученика, когато учите-
лят е зает с подкрепата на друго дете; Онлайн доклад за учителите, за да следят 
прогреса в нивото на четене на всеки един отделен ученик, Scientific Learning [вж 2]; 

o да прилага обективна и прецизна  система за „оценка на приноса“ с похвали и 
награди, което мотивира учениците и родителите и създава интерес към нови знания;  

o да благодари и да учи децата в изразяване на „Благодарност“ – умение, което 
според последните изследвания за щастието засилва усещането за принос, щедрост, 
включване и съпричастност към другите, както и осъзнаване на необходимостта от 
заедност, екипна работа; 

o да умее да общува  със съвременните родители, като разбира и оценява пра-
вилно техните ценности и потребности, дава навременна обратна връзка за ученика и 
проявява информиранст за възможности за подкрепа извън училището, в посока на 
квалифицирана помощ и съпричастност;  

o да работи активно за управление на стреса и стимулиране на жизнената си 
енергия и грижа за здравето, като част от цялостната концепция Wellness – всеки гри-
жовен към себе си човек може да се грижи и за останалите в общността, а един клас, 
макар и в споделено онлайн пространство е организъм, който се нуждае от комфорт, 
за да бъде успешен, макар в дистанция. 

Всичко споделено препраща и в създаване на един цялостен образ на съвремен-
ния учител в условията на дигитална среда – именно усилена работа по „личния 
бранд“ на педагога. Този полезен навик да изграждаме непрекъснато и надграждаме 
адекватен образ, съобразен с контекста и съответен на момента ни прави по-конку-
рентни, по уверени и по-смислени като хора – пример и авторитет за нашите въз-
питаници.  
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TRANSFORMING THE ROLES OF THE PROFESSIONALS IN THE 
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Abstract. The article addresses the problem of the impending changes in the roles played 
by the professionals in assisting professions in a modern society, such as: psychologists, 
career counselors, social workers and teachers. The changes in the professional roles are 
clarified in terms of the communication, which is realized between the participants in the 
process of training and consulting. Professionals are expected to transform their 
understanding of their involvement in this process: from sources of information previously 
to become a greater degree change inspirers and designers of learning resources. Some of 
the factors that cause such a transformation are commented on, such as: the digitalization 
of the learning and work environment, the rapid introduction of new technologies and the 
change in the patterns of communication between the representatives of diverse 
generations.  
 

Key words: professional roles, digital age, communication, pedagogy, social work 
 

 
Въведение – професии, стимулиращи промяната на личностно ниво  
Професиите на учителя, на социалния работник, на кариерния консултант, на 

психолога са част от голямата група професии от типа „човек – човек“. Те се реализи-
рат чрез активно междуличностно взаимодействие, при което се осъществява обмен 
на социален опит и общочовешки ценности. Не случайно това са професии, които се 
наричат помагащи. Чрез тях професионалистите подкрепят личностното развитие на 
хората, които имат нужда от усъвършенстване и придобиване на нови знания и уме-
ния. Всяка от изброените професионални области има различно изследователско и 
практическо поле и съответно практикуващите я специалисти притежават специфи-
чен професионален профил. Това, което ги обединява е общата им насоченост към 
промяната в човека. По различни пътища и с различни средства учителят, педагогът, 
психологът, социалният работник, кариерният консултант се фокусират върху една 
сходна цел – възможностите за разгръщане на човешкия потенциал. Разгледани в 
социалнопсихологична перспектива, тези възможности се интерпретират в контекста 
на връзката между човека и средата. Взаимодействието на човека със средата е насо-
чено към постигане на оптималното им функциониране. При появата на нарушения в 
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това функциониране (напр. различни форми на дезадаптация, социална депривация и 
др.) се налага намесата на специалист, който да подпомогне процеса на постигане на 
баланс в социалното функциониране. Оказването на подкрепа преминава през свое-
образно обучение – усвояване нови умения, Аз-познание, изграждане на когнитивни 
схеми и др. Подобна личностна трансформация изисква стимули и компетентно нап-
равляване, основано на партньорски взаимоотношения. Професионалистите се пре-
връщат в ролеви модели за хората, с които работят, и така улесняват пътя им към 
промяната. В този смисъл работещите в помагащите професии изпълняват комплекс 
от професионални роли, които са сравнително устойчиви, като консултант, експерт, 
обучител, комуникатор. Под влияние на динамиката в социалната среда и появата на 
нови предизвикателства пред професионалистите се налага тези роли да се трансфор-
мират и да се интегрират с нови, които разширяват значително ролевия диапазон. 

 
Социалнопсихологично детерминиране на промените в ролевия репертоар в 

помагащите професии 
Променящите се роли на практикуващите в помагащите професии са обективно 

детерминирани от динамиката на съвременния начин на живот, която води до поява-
та на разнообразни социални промени и проблеми – честа смяна на работни места, 
необходимостта да правим множество избори, да променяме начина си на действие, 
да поемаме отговорност, да учим непрекъснато, да се адаптираме към променящи се 
условия, да се ангажираме със социално значими каузи и т.н. Технологичният напре-
дък наред с многото улеснения води до появата на редица предизвикателства от пси-
хологично естество за съвременния човек, свързани с живот в неопределеност и не-
сигурност, бързо разрушаване на социални връзки, трудно постигане на устойчивост 
в общуването, засилено желание за личностна изява. Човешката личност функциони-
ра в доста по-несигурен социален, икономически и политически контекст, в сравне-
ние с миналото, което поражда дисбаланс и нарушаване на връзките между личност-
та и социалната среда. Подобно нарушено функциониране се преживява като криза, 
изразява се в неуспехи на практическо равнище в различни аспекти от живота – напр. 
загуба на работа, затруднения в намиране на нова; конфликти във взаимоотношения-
та с околните; социална изолация; дезадаптация; отпадане от училище и др. Трудното 
разрешаване на подобни ситуации налага оказването на професионална подкрепа от 
специалисти, които да подпомогнат изграждането на необходимите умения за спра-
вяне.  

Социалните промени водят и до нови очаквания към училището и към образова-
нието. Новата икономика изисква коренно различен подход към образованието и към 
управлението на хората в организациите. В рамките на своята идея за управление 
чрез тотално качество У. Деминг подобно излага своите възгледи за това как трябва 
да се промени образованието, ако искаме то да създава служители, които работят ка-
чествено и поддържат стабилни системите. Според него в образователните институ-
ции е необходимо да се премахнат оценките и всякаква форма на сравняване между 
ученици или учители на база постигнати резултати. Оценяването в училище той виж-
да като опит за постигане на качество чрез инспекция. В своите предложения за ре-
шения на ключовите проблеми, Деминг споделя разбирането си, че инспекцията не 
води до качество. Важно е да се съхрани вроденото желание за учене и удоволствие-
то от самото учене. Съответно – да се търси удоволствието от работата. „Насладата 
от работата не идва чак толкова от резултата и продукта, а от приноса за оптимизира-
не на системата, в която всеки печели“ [1, с. 125].  Деминг защитава идеята, че класи-
рането и оценяването водят до изкуствен недостиг (недостиг на печеливши, т.е. на 
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добре справящи се ученици, студенти или служители). Страхът от оценяването и 
страхът от загубата блокира естествената мотивация за учене. Затова е нужно да се 
наложи система при която всички печелят. Не състезанието, при което се излъчва 
един победител, а образование, което превръща всички в победители би имало сми-
съл за обществото и за икономиката. При управлението на хора е необходимо да се 
залага на естествената мотивация, достойнството, сътрудничеството и удоволствието 
от работата, а не страха от наказания и самозащитата. „Трансформацията ще освобо-
ди силата на човешкия ресурс, съдържаща се в естествената мотивация. На мястото 
на конкуренцията за висок рейтинг… ще има сътрудничество по проблеми от общ 
интерес между хората, отделите, компаниите, конкурентите, правителствата, държа-
вите. Резултатът в даден момент ще бъде повече иновации, приложна наука, техноло-
гия, разширяване на пазара, по-добро обслужване, по-добри материални награди за 
всеки. Ще има радост от труда и радост от ученето“ [1, с. 106]. В контекста тази кон-
цепция естествено и ролята на мениджъра на хора се вижда по различен начин. Той 
предава смисъла на системата и обяснява целите, учи хората да разбират начина, по 
който да работят за да ги постигат.  Мениджърът се съобразява с различията между 
хората. Той не спира да се учи. „Той е треньор и съветник, а не съдия“ [1, с. 108]. 

Трансформацията на ролите се вижда най-отчетливо като че ли в учителската 
професия, тъй като училището е натоварено с редица социални очаквания. То се въз-
приема като отговорно за диалога между поколенията. Функцията на училището и на 
образованието като свързващо звено между култури, поколения, ценности предопре-
деля и широките очаквания към учителя. Очаква се чрез своя ролеви репертоар учи-
телят да направи възможна реализацията на медиаторската и модераторска функция 
на училището в обществото и в индивидуалното развитие.  

 
Трансформация на ролите на учителя – учителят като медиатор 
Проследяването на подходите към проучване на професионалния профил на учи-

теля води до извода, че при изследване на ролите и функциите на учителя компетент-
ностния профил непрекъснато се разширява с нови компоненти. Те далеч не се из-
черпват само с професионални умения, свързани с преподаването, оценяването на 
знанията на учениците и овладяването на взаимоотношенията в класната стая. В про-
фила на учителя неизменно присъства социалнопедагогическата компетентност, ко-
муникативните умения, способностите за използване на разнообразни средства и ка-
нали за комуникация, както и умението за оказване на подкрепа в личностното разви-
тие на учениците. На базата на проучени модели от немски изследователи се от-
крояват тенденции за утвърждаване на ролята на учителя като лидер. А. Мюлер (по 
Мизова, Б., С. Цветанска, 2013) дефинира новите лидерски функции на учителя на 
три взаимносвързани равнища [6]: 

 Управление на класа като учеща и развиваща се общност – на това равнище 
от учителя се очаква да изгради партньорски отношения между учениците в класа и 
между учениците и учителя, които да мотивират за учене и да изграждат увереност в 
собствените сили и възможности за развитие. 

 Равнище на управление на информационните и комуникационни процеси в 
обучението – на това равнище се разчита учителят да покаже своята дигитална и 
диагностично-изследователска компетентност, които са необходими при разработва-
не на учебни материали, подбор на информация и начин на нейното вербално и не-
вербално представяне. 
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 Равнище на управление на човешките ресурси – на това трето равнище се 
реализира ролята на учителя като консултант, ментор, съветник, който оказва под-
крепа на учениците в тяхното личностно развитие. 

Очевидно е, че съвременните модели за конструиране на професионално-педаго-
гическата компетентност на учителя отразяват нарастващите и разнообразни отговор-
ности на педагозите, разширяващите се очаквания към тях като агенти на промяната, 
а не само като специалисти, които се изявяват чрез преподаване на определена науч-
на област. В информационно наситената среда, в която растат днешните ученици, на 
предни позиции излизат роли, свързани с личностното развитие, с мотивирането за 
постижения и себепознанието на учениците. Предполага се, че информацията може 
да достигне до съвременните деца по различни канали, но особено важно е те да 
знаят какво да правят с нея, как да я обработят и интерпретират, така че да я превър-
нат в знание и след това да се научат да прилагат това знание в различни ситуации. 
Ролята на учителя е не само да бъде източник на информация и знание, а да придру-
жава учениците по пътя на осъзнаването и приучаването как да използват информа-
цията с цел учене и развитие. Учителят отдавна не е само преподавател, източник на 
информация, експерт в определена научна област, която преподава на учениците. Той 
е мениджър на класа, регулатор на взаимоотношенията в класа като социална група. 
Учителят преговаря с външни партньори – родители, работодатели, комуникира с 
представители на общности извън училището. В професионалната си дейност той 
реализира разнообразни интеракции, които бележат и многоаспектността на ролевото 
му поведение. Я. Мерджанова диференцира четири групи взаимодействия на педаго-
зите в училище, които кореспондират с нови роли, очаквания и компетентности на 
учителя [5]: 

 Консултативно-педагогически взаимодействия с класа – при това взаимо-
действие с учениците на индивидуално равнище и като група учителят влиза в ролята 
на информатор, съветник, координатор, събеседник, наблюдател и най-вече на кон-
султант. 

 Професионални вътрешноучилищни колегиални взаимодействия 
Това са взаимодействия с останалите учители и с ръководството на училището, 

при решаване на организационни и управленски въпроси за функционирането на ин-
ституцията, при които учителят е главно в ролята на експерт и партньор. 

 Професионални взаимодействия за професионално ориентиране и ква-
лификация 

Този тип взаимодействия се отнасят до подкрепата, която учителят оказва на уче-
ниците при избора на кариерен път, при опознаването на своите силни страни и тях-
ното съотнасяне с изискванията на пазара на труда. Това предполага активна връзка 
на училището с работодатели и други образователни институции за придобиване на 
квалификация, затова и приоритетно учителят е в ролята на медиатор и модератор. 

 Професионални извънучилищни взаимодействия 
Тези взаимодействия са свързани с външната комуникация на учителя като пред-

ставител на училището – с колеги и експерти на местно, регионално, национално или 
международно равнища. Те предполагат изяви в ролята на експерт, съчетани с 
интеркултурна компетентност. 

Посочените групи взаимодействия и произтичащите от тях променени роли на 
педагозите изискват и нови компетентности от учителя. На тази основа Я. Мерджано-
ва дефинира четири ключови компетентности – експертно-консултантска; медиаторно-
модераторна; социо-културна; аксиологическо-възпитаваща. Те се надграждат над 
съществуващите компетентности – информационна, комуникационна, организацион-
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на, контролна, диагностична, интегрират се в тях и съставляват професионално-ком-
петентностен комплекс [5]. 

Ролите на учителя се реализират във връзка помежду си. Чрез своята медиаторска 
и модераторска функция учителят опосредява връзката между образователните сте-
пени и отделните етапи в личностното развитие и осигурява така необходимото един-
ство между училището и обществото. Това позволява учителят да се види като парт-
ньор не само на междуличностно равнище, но и на институционално - между учи-
лищната образователна и учебна среда и семейната среда, социалната среда, работна-
та среда. Взаимното проникване на тези среди дава синергията, симбиозата без която 
личностното формиране няма смисъл и не би могло да се изяви пълноценно. Задъл-
жително се оказва отварянето на училището към работодателите, бизнеса, към добро-
волчески и други организации в общността. Преплитането на формалното и нефор-
малното образование, на училищните и на извън училищните форми на учене пред-
полага и обогатяване на ролевия репертоар на учителя, който няма как да бъде само 
преподавател в класическия смисъл на тази роля. Той е много повече посредник 
(медиатор) между различни учебни среди и учещи общности. Защото ученето не е за-
пазена територия само и единствено на училището и образователните институции, 
които по традиция са натоварени със социалната мисия да обучават новите поколе-
ния. Ученето днес е през целия живот и става както организирано в класове, курсове 
и програми, така и от опита, на работното място, чрез самостоятелно учене и мно-
жество други форми. 

 
Трансформация на ролите на помагащите професионалисти от гледна точка 

на социалната интеракция 
Редефинирането на ролите на професионалистите, които влияят на личностното 

развитие и реализация, е провокирано и от промените в моделите на комуникация на 
съвременния човек. В последното десетилетие активно се коментира темата за „сблъ-
съка на поколенията“ [4] – с цел подобряване на социалното взаимодействие между 
представителите на различните поколения. За младите хора от поколението „У“ и 
децата от поколение “Z” умните устройства са ежедневие. Технологиите не просто 
променят начина на общуване, а създават паралелна реалност, в която преминава 
голяма част от живота на потребителите. За все повече хора животът протича в мре-
жата, във виртуалния свят, оформящ се като метавселена [2]. В тази метавселена има 
правила на поведение, своеобразни кодове на взаимодействие и разбиране, които се 
пренасят и в реалните взаимоотношения. Логично е активно ангажираните в интер-
нет среда хора да очакват в начина на обучение във физическата среда на класната 
стая да се възпроизвежда същата динамика и образност, присъща на дигиталните ре-
сурси. Това налага на учителя не само да използва новите технологии в обучението, 
но и да бъде дизайнер на учебни ресурси, да създава нов дизайн на образователната 
среда, за да подпомогне ученето. Електронната комуникация започва постепенно да 
измества някои от класическите форми на общуване и при консултирането. Улесне-
ният достъп до информация чрез технологиите като цяло променя отношението към 
информацията и знанието. Информацията не е нужно да се помни, тя може лесно да 
се открие с търсачка и да се възпроизведе чрез технически средства, а не чрез човеш-
ката памет. По-важни стават връзките между отделните информационни ядра. Учите-
лят и кариерният консултант губят значимостта си като единствен и незаменим из-
точник на информация. Това обаче не означава, че не са необходими, търсени или 
уважавани. Тяхната роля вече е различна – от това да дават фактологична, добре 
обоснована информация към това да насочват към самостоятелно търсене и критично 
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мислене. Да стимулират процеса на селектиране и обработване на информация, така 
че да се достигне до учене чрез откриване. Ключов въпрос в този план е как инфор-
мацията се превръща в знание. Променената роля на професионалистите в образова-
нието е да подпомагат развитието на умения за преработване на информацията с цел 
учене и създаване на нови продукти. В този смисъл учителят е ментор, който обучава 
на умения за учене. Същевременно той е медиатор между света на науката, който 
преподава, и реалния и виртуален свят, в който се изявяват обучаемите. Медиатор-
ската роля се отнася не само до елементите на задължителното обучение и учебното 
съдържание, а и до себепознанието, откриването на силните страни на личността и 
съотнасянето им в широкия социален контекст. В отделните етапи на себеразвитие и 
усъвършенстване личността се нуждае от ориентири за това как да изгради взаимо-
действието си с другите в динамично променящата се социална среда, какви средства 
за комуникация да избира, за да се реализира пълноценно. Това се демонстрира мно-
го ясно при професионалното ориентиране и кариерното консултиране на хора от 
различни възрасти. Кариерният консултант е свързващо звено между различни обра-
зователни и работни среди в общността и в контекста на бизнеса. За да се стигне до 
осъзнат кариерен избор се преминава през информиране, наблюдение, създаване на 
контакти, насочване към доброволчество и други дейности, в които търсещият да 
тества своята готовност за определена професия. 

Трансформацията на ролите на професионалистите в помагащите професии е 
свързана с преход от роли, които предполагат директно взаимодействие с клиентите 
и потребителите на обучителни и консултантски услуги към посреднически роли, 
които поставят клиента в активна позиция. Промененият тип професионална инте-
ракция се изгражда на принципа „отвътре навън“ [3]. Той разчита на вътрешните ре-
сурси на клиента и на овластяването му да влияе на процеса според своите възмож-
ности и нужди. Точно тук се явява ключовото място на професионалиста, който вли-
за в ролята на фасилитатор и вдъхновява за промяна. Без да налага собствена гледна 
точка, той улеснява овластяването чрез осъзнаването на собствените граници и ре-
сурси. Помагащият специалист е в ролята на мотиватор за развитие на личностния 
потенциал на клиента. Това става чрез прилагане на модели на ненасилствена кому-
никация, основани на доверието и свързването между общуващите. Само на пръв 
поглед изглежда, че новите роли на специалистите ги правят по-пасивни или наблю-
даващи процеса отстрани. Всъщност тяхната активност и ангажираност остават 
високи, но са фокусирани не върху даване на готово знание, на проверени съвети и 
препоръки за действие, а върху съпровождането на човека в нужда да направи осъз-
ната промяна и да си помогне сам. В този план професионалистът помага чрез зада-
ването на точните въпроси, които ще провокират съмнение, мислене, желание за тър-
сене на нова информация. Той помага също и чрез активно и емпатийно слушане – 
слушане с разбиране и безусловно приемане на събеседника такъв какъвто е. Чрез по-
добна неоценъчна комуникация на приемане се създава работно взаимоотношение, 
което е подчинено на ритъма, зададен от клиента. Регулацията на общуването и на 
взаимоотношението се извършва от професионалиста при следване на най-добрия 
интерес на клиента. Чрез демонстрирания от консултанта модел на комуникация 
клиентът усвоява умения и развива своята „Аз ефективност“. В процеса на интерак-
ция с професионалиста той овладява един от основните принципи на емпатичното 
общуване – „стремете се първо да разберете, а след това да бъдете разбрани“, оп-
ределян като ключов навик на високоефективните хора [3, с. 350]. 

От гледна точка на промените в общуването, които са провокирани от новите 
технологии, интерес представлява и въпросът за разнообразяването на формите, в 
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които протича комуникацията между консултант и клиент. Предизвикателствата, 
произтичащи от риска от коронавирус в целия свят през 2020-та година, наложиха 
бърза трансформация на начините на контакт. Присъственото общуване с цел кон-
султиране или обучение, се наложи да се замени с онлайн варианти на контакт. Инте-
ресно би било да се изследва удовлетворението на участниците в този тип професио-
нална интеракция и да се анализират ролите на специалистите при дистанционното 
обучение и консултиране. Професионалната практика в бъдеще ще покаже колко ус-
тойчиви са изпробваните нови модели на взаимодействие. Това, което е безспорно е, 
че в ситуации на социални кризи и повишен риск за живота и здравето нараства 
тревожността и хората имат нужда от подкрепата на специалисти като психолози и 
социални работници. Не по-малко важен обаче е и въпросът за оказването на подкре-
па на професионалистите да изпълняват множеството роли и функции, които се очак-
ват от тях. Ролевото натоварване води естествено и до увеличаване на стреса в про-
фесията и до емоционално прегаряне. Затова от съществено значение става осигуря-
ването на супервизия, вниманието към условията на работа, подходящата продължа-
ваща квалификация на специалистите, която да даде сигурност в уменията за 
справяне със съпътстващото психологическо натоварване. 
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ADAPTATION OF A QUESTIONNAIRE FOR MEASURING  

THE SELF-CONCEPT CLARITY 
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Abstract: The report presents a pilot adaptation of a questionnaire for the self-concept 
clarity measurement (Self-concept clarity scale, Campbell et al. 1996) for working in 
Bulgarian conditions. The data received from 222 respondents were processed. The 
conducted exploratory factor analysis showed the presence of two subscales of the 
questionnaire, which completely cover the content of the concept of the self-concept clarity. 
The scale has a very high internal consistency. The proof of its construct validity is the 
obtained significant positive correlation with the overall self-esteem. Statistical procedures 
prove the reliability and validity of the adapted scale for the self-concept clarity measuring. 
 

Key words: self-concept clarity, self-esteem, adaptation to Bulgarian conditions, factor 
analysis. 

 
Понятието „яснота на Аз-концепцията” е въведено в психологическата литерату-

ра, за да характеризира в структурно отношение Аз-концепцията в три аспекта: ста-
билност във времето, надеждност и вътрешна непротиворечивост на Аз-перцепциите. 
Като структурна характеристика тя е независима от съдържанието на Аз-концеп-
цията, а стабилността й във времето я доближава до чертите на личността. (Campbell 
et al., 1996, Wu et al., 2010). 

През последните 10 години изследванията на яснотата на Аз-концепцията про-
дължават да разкриват нови връзки и зависимости. Изследвани са отношенията меж-
ду диференциацията и яснотата на Аз-образа и психичното благополучие Добре ди-
ференцираните, надеждни и стабилни във времето себепрезентации се срещат при 
младите хора с позитивно психично благополучие, те са и по-добре приспособени 
към средата. През младостта при хората с негативно психично благополучие Аз-пер-
цепциите са дифузни и объркани, придружени с различна по-степен на изразеност де-
задаптация (Diehl & Hay, 2011). Предпоставка за повишаване яснотата на Аз-концеп-
цията е ясната културна идентичност. Позитивната връзка между яснотата на кул-
турната идентичност, самооценката и психичното благополучие е опосредствана от 
яснотата на Аз-концепцията. (Usborne & Taylor, 2010). Яснотата на Аз-концепцията е 
позитивно свързана с качеството на интимните взаимоотношения, измерени чрез 
ангажираността и удовлетвореността от тях. В тази зависимост опосредставащата 
променлива е  равнището на самооценката и включването на представите за другите 
в Аз-а (Lewandowski et al., 2010). Яснотата на Аз-концепцията е свързана с различни 
характеристики и състояния на личността: невротизъм, интровертност, доброжела-
телност, съзнателност, самоанализ, осъзнатост по отношение на интрапсихични-
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те състояния, фокусирано върху себе си внимание, натрапливи мисли, депресия, 
социална тревожност, процесите на социално сравнение, процесите на автостиг-
матизация и търсенето на смисъл в живота (Campbell et al., 1996, Butzer et al. 2006, 
Stopa et al. 2010, Hasson-Ohayona et al., 2014). 

Съществува позитивна връзка между общата самооценка и яснотата на Аз-об-
раза. Хората с по-ниско равнище на самооценката се характеризират с по-слаба дифе-
ренциация и установеност на Аз-перцепциите и по-ниска увереност в собствената Аз-
концепция в сравнение с хората с по-висока самооценка.  (Campbell, 1990; Cicei, 
2012) Връзката между яснотата на Аз-образа и самооценката е умерено позитивна 
(Campbell et al. 1996), в източните култури корелацията е по-ниска (Wu et al. 2010). 
Яснотата на Аз-концепцията е предиктор на самооценката и смисъла в живота 
(Błażek & Besta, 2012). Опосредстваща променлива между яснотата на Аз-образа и 
общата самооценка се оказва сигурният стил на привързаност. Само в групата из-
следвани лица с ниска тревожност, свързана с привързаността (сигурен стил на при-
вързаност) връзката между яснота на Аз-концепцията и общата самооценка е поло-
жителна (Kawamoto, 2020). В противоречие със заключенията на Т. Кавамото Ч. Ву 
доказва, че всъщност самооценката е променливата-медиатор във връзката между яс-
нотата на Аз-концепцията и стила на привързаност. Той установява, че хората със си-
гурен стил на привързаност имат по-висока самооценка, която е в основата на по-го-
лямата яснота на Аз-концепцията (Wu, 2009).  

Настоящият доклад има за цел да представи резулатите от пилотна адаптация на 
въпросника за измерване яснотата на Аз-концепцията на Дженифър Кемпбъл и коле-
ги (Self-concept clarity scale, Campbell et al. 1996): данни за надежността на скалата, 
резултати от изследване на нейната факторна структура, изводи относно нейната 
конструкт валидност чрез връзката между компонентите на Аз-концепцията: само-
оценка и яснота на Аз-концепцията. 

 

ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ПРОЦЕДУРА 
Методи 
1. Скалата за измерване яснотата на Аз-концепцията (Self-concept clarity scale, 

Campbell et al. 1996) се състои от 12 твърдения, които измерват вътрешната консис-
тентност и времевата стабилност на вярванията за себе си, както и вътрешната убеде-
ност и сигурност по отношение на тези вярвания. Оценъчната скала е 5-степенна от 
ликертов тип, отговорите се движат в диапазона от „Напълно съм съгласен с твърде-
нието” до „Напълно не съм съгласен с твърдението”. При изчисляване на получения 
суров бал оценъчната скала не се обръща само при въпроси № 6 и № 11. Оригинал-
ният въпросник е преведен на български и след това е направен обратен превод на 
английски за проверка на смисловите разминавания. След като бяха направени необ-
ходимите корекции, въпросникът в окончателния му вид на български език 
(Приложение  1) бе администриран в две групи респонденти. 

2. Скала за измерване на общата самооценка на М.Розенберг (Rosenberg self-
esteem scale, Rosenberg,1965). Скалата се състои от 10 айтема, които измерват себе-
приемането и себеуважението чрез оценяване на позитивните и негативни чувства на 
изследваните лица към себе си. Използвана е 4-степенна Ликертова скала: от „силно 
съм съгласен” до “силно не съм съгласен”. Вътрешната консистентност, получена от 
М. Розенберг 0,77. Изследвана е факторната структура на скалата и е установено, че 
тя е унидименсионална, приложима при изследване на юноши и на възрастни ин-
дивиди (Corwyn, 2000). Суров бал под 30 точки е индикатор за ниска самооценка, а 
реалната самооценка се движи в границите между 30 и 43 точки. Надеждността, 
получена при адаптацията на въпросника е α=0.801 (n=92) (Ганева, 2010). 
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Участници в изследването 
Изследвани са две групи лица в периода 2016 -2017 година. Общият им брой е 

222. Неправилно попълнените въпросници са 6 на брой, а валидните протоколи 
остават 216. 

Първата група се състои от 100 студенти от Център по хуманитарни науки на 
Бургаски свободен университет. Средната възраст на изследваните лица е 29 години, 
73% от респондентите са от женски пол. Изследването е проведено през 2016г. и на 
участниците бе предложено само измерване равнището на яснотата на Аз-концепцията. 

Втората група изследвани лица са тестирани през 2017 г. Състои се от 116 рес-
понденти, учители от няколко средни професионални училища в гр. Бургас и студен-
ти от Бургаски свободен университет. Част от тях попълниха въпросниците онлайн, а 
останалите по метода “лице в лице”. Средната възраст е 36 г., преобладават отново 
жените – 79,3 %. На участниците бе предложено да попълнят два въпросника: 
въпросника за измерване яснотата на Аз-концепцията и скалата за измерване на само-
оценката на М.Розенберг. 

 
Методи за статистическа обработка на данните 
За статистическа обработка на получените емпирични данни е използван статис-

тическия пакет за компютърна обработка на данни IBM SPSS Statistics 21. Приложе-
ни са процедури за проверка на вътрешната съгласуваност между айтемите чрез 
изчисляване коефициента алфа на Кронбах, факторен анализ по метода на главните 
компоненти и проверка на констукт валидността чрез корелационен анализ на връз-
ката между яснотата на Аз-концепцията и общата самооценка. 

 
РЕЗУЛТАТИ 

А. Надеждност на въпросника 
Проверката за вътрешна съгласуваност между айтемите на скалата чрез коефици-

ента α на Кронбах показва (Табл. 1), че надеждността е висока (0.85), инструментът е 
достатъчно хомогенен. Авторите на скалата са получили малко по-висок резултат 
при изчисляване на коефициента на вътрешна консистентност на оригиналната ска-
лата – 0.86. Почти идентичните резултати демонстрират,че българската версия на 
въпросника е също толкова надежден инструмент за измерване, колкото и версията, 
предназначена за англоезичния клъстер от държави. 

 

Табл. 1. Статистически данни за надеждността на въпросника 
 

Коефициент α на Кронбах Брой атеми 

,852 12 

 
 

Б. Конструкт валидност на въпросника  

1. Изследване факторната структура на въпросника.  
Размерът на извадката е достатъчно голям (216 лица при адаптация на скала от 12 

айтема, т.е. съотношението айтем-респонденти и по-голямо от 1 към 10) позволява 
провеждането на факторен анализ. Измерената стойност по Мярката за адекватност 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

100 

на извадката на Кайзер-Майер-Олкин е 0,86, много висока, което означава, че има 
достатъчно количество данни с достатъчно висока корелация между променливите, 
за да бъде използван факторен анализ. Тестът на Бартлет е също достатъчно значим 
(равнище на значимост 0,000) и следователно може да бъде приложен факторен ана-
лиз. 

Използван е факторен анализ по метода анализ на главните компоненти за извли-
чане на скритите променливи и тяхното факторно тегло. Ротираната компонентна 
матрица е по метода Варимакс с нормализация на Кайзер и показва наличието на два 
фактора (Табл. 2). 

 
Табл. 2. Ротирана компонентна матрица 

 
Ротирана компонентна матрица 

 Фактори 

1 2 

айтем 10: Дори и да исках, не мисля, че бих могъл да кажа на 
някого какво наистина харесвам. 

,760  

айтем 8: Моите възгледи за мен самия изглежда, че се променят 
много често.  

,698 ,373 

атйем 5: Когато мисля за това какъв човек съм бил в миналото, аз 
не съм сигурен какъв съм бил наистина. 

,614  

айтем 7: Понякога си мисля, че познавам по-добре другите хора, 
отколкото себе си.  

,611  

айтем 9: Ако бъда помолен да опиша личността си, моето описание 
може да се окаже, че става все по-различно от ден на ден. 

,593  

айтем 12: Често ми е трудно да взема решение за нещо, защото 
наистина не знам какво искам.  

,593  

айтем 2: В някои дни имам едно мнение за себе си, а в други –
съвсем различно.  

,382 ,706 

айтем 3: Отделям много време, чудейки се какъв човек съм в 
действителност.  

 ,701 

айтем 1: Моите възгледи за мен самия често са в конфликт 
помежду си.  

,342 ,686 

айтем 6: Рядко преживявам конфликт между различните аспекти на 
моята личност. 

 ,678 

айтем 4: Понякога чувствам, че не съм наистина лицето, което 
изглежда, че съм. 

 ,604 

айтем 11: Като цяло имам ясна представа кой съм и какъв съм.  ,388 
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Към първия фактор принадлежат айтеми 10, 8, 5, 7, 9 и 12, които изследват 
доколко е стабилна във времето Аз-концепцията. Този фактор може да бъде наречен 
„Стабилност на Аз-концепцията във времето”. Той обяснява 25,37% от дисперсията. 

Вторият фактор включва останалите 6 айтема: 2, 3, 1, 6, 4, и 11 и според съдържа-
нието на айтемите в него може да получи названието “Яснота и вътрешна непротиво-
речивост на Аз-концепцията”. Обяснява 23,76% от дисперсията. Екстрахираните фак-
тори обясняват общо 49,12% от дисперсията след ротацията (Табл.3) и покриват 
изцяло съдържанието на конструкта „яснота на Аз-концепцията” по дефиниция.  В 
структурно отношение въпросникът е съставен от две подскали. Всяка скала измерва 
различни аспекти на един и същ конструкт, което е достатъчно доказателство за кон-
структ валидността на въпросника на Кемпбъл. Първоначално оригиналната скалата, 
конструирана от Дж. Кемпбъл и колеги, съдържа 20 айтема. Тя притежава висока 
вътрешна консистентност и три високо интеркорелирани фактора (r = .52): генерали-
зирана яснота на Аз-концепцията, целенасоченост и решителност. Авторите решават 
да оставят само тези айтеми, които отразяват единствено първия фактор – така обе-
мът на скалата е редуциран до 12 айтема (Campbell et al. 1996). Факторният анализ на 
българската версия потвърждава, че скалата измерва чрез две подскали единствено 
яснотата на Аз-концепцията. 

 
Табл. 3. Процент обяснена от всеки фактор дисперсия на участвалите  

в анализа променливи 
 

Ротирана факторна матрица 

Фактор  Факторно тегло % от дисперсията Кумулативен % 

1 3,045 25,371 25,371 

2 2,851 23,757 49,128 

 
 

2.  Корелация между самооценка и яснота на Аз-образа. 
 

Според Дж. Кемпбъл връзката между самооценката и яснотата на аз-концепцията 
не е нова, доколкото изследванията потвърждават връзката между идентичност и 
самооценка, а яснотата на Аз-концепцията се припокрива частично с понятието за 
психосоциална идентичност. Изследвания от 1990 година доказват, че хората с ниска 
самооценка имат Аз-концепция с по-ниска яснота и определеност в сравнение с хора-
та с висока самооценка (Campbell & Fehr, 1990). 

Връзката между двете променливи като компоненти на Аз-концепцията е логич-
на от теоретична гледна точка, както и проверена емпирично – корелацията е по-
ложителна със средна степен на изразеност (Campbell & Fehr, 1990; Campbell et al., 
1996). Ето защо ще бъде използвана в настоящото изследване за доказване конструкт 
валидността на адаптираната скала за измерване яснотата на Аз-образа.  
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Табл. 4. Корелационна матрица 
 

 Самооценка Яснота на Аз-
концепцията 

Самооценка 

Коефициент на Пирсън 1 ,325** 

Ниво на значимост 
(двустранно) 

 ,000 

Брой респонденти 116 116 

Яснота на  
Аз-концепцията 

Коефициент на Пирсън ,325** 1 

Ниво на значимост 
(двустранно) 

,000  

Брой респонденти 116 116 

** p  < 0.01 

 
Измереният коефициент на корелация на Пирсън е 0,325 (Табл. 4). Налична е 

значима положителна връзка между двете променливи, но корелацията е ниска. 
Въпреки това можем да очакваме, че при хората с ниска самооценка ще наблюдаваме 
недостатъчно добре съгласувани, надеждни и устойчиви във времето Аз-перцепции. 

Двата конструкта са свързани, както беше допуснато от теоретична гледна точка, 
както и според направените вече емпирични измервания от авторите на въпросника 
(Campbell & Fehr, 1990; Campbell et al., 1996). Получената значима положителна ко-
релация е индикация, че адаптираната за работа в български условия скала измерва 
именно яснотата на Аз-концепцията, а не някакъв друг конструкт. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 

Адаптираната скала на Дж. Кемпбъл за измерване яснотата на Аз-образа демон-
стрира добри психометрични показатели: висока надеждност и добра конструкт ва-
лидност, които позволяват да бъде използвана в български условия при провежда-
нето на емпирични изследвания, както и на скрнингови или психодиагностични про-
цедури (след успешна стандартизация на въпросника и изработване на норми за бъл-
гарската популация). 
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Приложение 1. Скала за измерване на яснотата на Аз-концепцията 
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През последните месеци стана ясно, че онлайн психотерапевтичният формат обо-
гатява съществено психотерапевтичните възможности и ги прави възможни, незави-
симо от географските разстояния и социалната изолация, разделящи терапевта от 
неговите клиенти. 

Използването на виртуалните технологии със сигурност обогатява и преподава-
телската практика в областта на психологичното и психотерапевтичното обучение. И 
тук причините за широкото навлизане на дигиталните технологии в университетско-
то преподаване са аналогични – преодоляване на географска отдалеченост, възмож-
ност за провеждане на обучението без откъсване от актуалните трудови или семейни 
ангажименти на обучаваните. 

 Един от съществените въпроси, които възникват при разширяване на терапев-
тичната и дидактична работа в онлайн средата е кои подходи и методи са приложими 
и какви модификации са необходими за да се използват те максимално ефективно в 
този формат.  

През последните десетилетия в областта на психотерапията се развиха над 400 
обособени психотерапевтични школи и подходи със свой специфичен понятиен 
апарат, теоретични конструкти и набор от приложни техники и постановки. До пос-
ледното десетилетия на миналия век, представителите на тези психотерапевтични 
общности бяха склонни да водят непримирими борби за доказване на тяхната право-
та и успешност. Днес този спор постепенно губи значение, тъй като тенденцията към 
системна интеграция в областта на психотерапевтичната теория и практика засилва 
стремежът към обединение на съществуващите елементи, при което се разработват 
нови интегративни мета теоретични постановки с практически неограничен набор от 
приложни подходи и техники. 

Тъй като едно от основните ми обучения в психотерапията премина през участие 
в квалификационна програма по психодрамата, проведена през деветдесетте години 
на миналия век от екипи на Морено института в гр. Юберлинген (Германия), аз бях 
изкушен да използвам именно психодраматичния подход като кристализационно 
ядро в интеграцията на теоретичните и приложни елементи, които използвам в собст-
вената си терапевтична и преподавателска практика. В условията на сегашната 
социална изолация, Психодрамата се оказа и метод, който изключително успешно 
може да се използва в онлайн терапията и онлайн обучението на бъдещите психолози 
и психотерапевти.  
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Методът на психологичната симулация и кои са предимствата му при из-
ползване в психотерапията и обучението по психотерапия онлайн   

 
Психодраматичният метод бе разработен през първата половина на двадесети век 

от Джейкъб Леви Морено (Морено, Дж.Л.1994). По късно един от неговите ученици 
и мой преподавател в квалификационната програма по психодрама – проф. Дейвид 
Кипър нарече този подход „метод на психологичната симулация“ (Кипър, Д., 
2001). В този текст аз ще използвам това название на психодрамата, дадено от 
Дейвид Кипър, тъй като според мен то отразява най-точно същността на метода и 
спомага да се избегнат някои семантични недоразумения, свързани с други употреби 
на думата „психодрама“. 

 

Навярно всяка една от утвърдените психотерапевтични школи би могла да наме-
ри интересно приложение във виртуален формат, но психологичната симулация дава 
две стратегически предимства пред всички останали: 

1. Чрез този подход ние се докосваме до реалното случване на споделяното 
психологично съдържание в условията на „тук и сега“. Вместо разказ за случилото се 
„там и тогава“ драматизирането на житейските истории създава възможност те да бъ-
дат преживени „така сякаш“ се случват в момента. Това може да изследваме много-
мерното пространство на преживяваното във всички негови измерения, като едновре-
менно с това и търсим диалектическата връзка между тях. По този начин получавана-
та експлоративна картина е изключително богата, жива и цялостна. 

2. Драматургичната реалност, която се създава в процеса на психологичната 
симулация, ни позволява не само да разберем случващото се, но и активно да експе-
риментираме при неговата промяна. С помощта на богат набор от постановки и тех-
ники, ние може да изследваме възможните стратегии и тактики на желаната промяна, 
като всяка от тях би могла да се проиграе в защитеното пространство на симула-
цията. По аналогия с обучението на пилотите в симулатори на полет, клиентът в 
психотерапевтичната практика, както и обучаващият се психотерапевт, могат да екс-
периментират с опита си без да стават жертва на своите неизбежни грешки. Психоло-
гичната симулация е уникален метод да преживяваме експериментираните ситуации 
като напълно реални и в същото време да не носим болезнените последици от евен-
туалните неблагоприятни развития, които безусловно биха се случили ако сме в 
реалния живот.  

Като уникален метод на психологична експлорация, ролевата игра, използвана в 
психологичното симулиране ни позволява да разчленим отделните елементи на на-
шето ролево портфолио, като изследваме динамичното взаимодействие между всеки 
един от тях.  В този смисъл Ролевата теория на Морено е неоценим инструмент не 
само за разбиране на случващото се, но и за неговата активна и осъзната промяна. 

 

Чрез ролевата теория ние сме в състояние да изследваме самостоятелно и в тях-
ната връзка следните елементи на ролевата ни изява: 

1. Действеният елемент (какво се случва). Клиентът е поканен да „изиграе“, а 
не да разказва това, което му се е случило, случва се или ще се случи. Влизайки в ре-
ално действие той неизбежно активира всички останали елементи на психичното си 
присъствие. 

2. Когнитивният елемент (защо се случва точно това). Този елемент отразява 
мисловната дейност на клиента, неговите разбирания, обяснения, причинно-следстве-
ните връзки, които търси и намира между явленията и обектите. 
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3.   Афективен елемент (какво преживяване, поражда случващото се). Разказът 
за споделяното събитие много трудно би ни разкрил това богатство от сложни и по-
някога противоречиви преживявания, които възникват при непосредственото им пре-
създаване в актуалната ситуация. Непосредственият ни емоционален опит е свързан 
както с типичните телесни реакции, които го съпровождат, така и с умението ни да 
долавяме, назоваваме и споделяме тези наши преживявания като специфичен ду-
ховен процес. 

4. Междуличностен елемент (с кого и в какъв междуличностен контекст се раз-
вива действието). Всяка наша ролева изява предполага взаимодействия с конкретни 
лица, с които сме в специфични отношения. Разкриването на тази интерактивна мре-
жа от отношения има съществено значение за разбиране на житейските истории. 

5. Ценностен елемент (какви ценности , морални императиви и идеали стоят 
зад случващото се). Този аксиологичен аспект на ролевата ни изява е от особено зна-
чение, защото именно тук понякога се коренят най-дълбоките и трудно преодолими 
конфликти и напрежения в живота ни. 

Методът на психологичната симулация ни позволява да изследваме и някои изме-
рения на обичайната реалност, които при използване на други подходи остават неви-
дими. Това е причината според някои автори Психодраматичния метод да се опре-
деля като подход, който прави невидимото – видимо.   

Психологичната симулация на нашите сънища ни позволява да вникнем изклю-
чително дълбоко в креативността на съзнанието ни, което чрез метафорични образи и 
сюжети, предложени в царството на Морфей, по символичен начин очертава не само 
цялостната картина на битието ни, но и възможните решения на кризите, в които се 
намираме.  

Чрез психологичната симулация ние може пластично да боравим и с други изме-
рения на реалността като пространство и време. Възможно е да се пренасяме с маши-
на на времето в определени моменти от миналото или бъдещето ни, може да преодо-
ляваме разстоянията и да поставяме в пространството и времето хора и събития от 
различни епохи и култури. Навярно едно от най-интересните приложения на психо-
логичната симулация е при изследване на нашите мечти, фантазии и копнежи. Въз-
можността да ги „случим“ тук и сега нерядко е възможност да си спестим напразни 
усилия. В други случаи, при използване на техниката „магическия магазин“ (Кипър, 
Д., 2001) ние може да проверим дали сме готови да платим цената на очакваните от 
нас промени. Психологичната симулация ни дава и уникална възможност да поглеж-
даме на света от различни гледни точки и най-вече през очите на значимите за нас хо-
ра. Това се случва благодарение на техниките „смяна на ролите“, „интервю през 
роля“.  Едновременно с това ние сме в състояние и да изследваме противоречивите 
си вътрешни гласове чрез т.н. „интрапсихична психодрама“.  

Ролевата теория, която е залегнала в основата на психологичната симулация, ни 
позволява да изследваме и разнообразните елементи на ролевия си репертоар. Да тър-
сим скритите конфликти вътре в житейските роли и между отделните роли. Този 
подход ни дава възможност не само да идентифицираме ролевите си дефицити, но и 
да ги преодоляваме чрез активно трансформиране и развитие на ролите.  

В този план психологичната симулация е метод на активна терапевтична про-
мяна. Чрез него ние сме способни да идентифицираме своите потребности от раз-
витие, да трасираме стратегическите насоки, като практически проиграваме и кон-
кретните тактики за постигане на желания резултат. При това психологическата си-
мулация може да се осъществява  както  в  индивидуалната,  така  и  в  двойковата  и  
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семейната психотерапевтична работа. Това може да се случва както в непосредст-
веното общуване с клиентите в терапевтичния кабинет, така и при общуването с тях 
онлайн. 

 
 
Психологическата симулация в образователната онлайн практика 
 

Кризата с корона вируса ни завари неподготвени за осъществяване на пълноцен-
на онлайн образователна комуникация. В първият момент инициативата бе в ръцете 
на експертите по електронни технологии, които започнаха да ни обучават в използва-
не на различни платформи и приложения, които до голяма степен формализират и 
обезличават човешкото общуване. Каквито и удобства да предоставят „образовател-
ните алгоритми“ и възможностите за постоянен „тестови контрол“ , тези дидактични 
варианти твърде малко биха могли да допринесат за креативността и личностното 
развитие на студента. Не случайно някои от светилата в съвременната култура остро 
се противопоставят на цифровизацията в съвременното образование, която е на път 
да подмени живото общуване между учителя и ученика, в което качеството на инди-
видуалното присъствие и уникалните отношения са с решаващо значение (Михалков, 
Н., 2020). 

 

Една от възможностите да избегнем формализирането на онлайн образованието е 
като създадем така в него максимално да присъства живото човешко общуване 
(аудио-визуалното взаимодействие) в реално време. Образователният ни академичен 
опит при подготовката на бъдещите психолози и психотерапевти би могла да включи 
някои елементи, които до сега само плахо сме застъпвали като: 

1. Наблюдение и коментар (сравнителен анализ) на аудиовизуални записи от 
терапевтични сесии на водещи световни психотерапевти. И в момента в мрежата е 
пълна с подобни клипове, които свободно могат да се свалят и използват в препода-
вателската ни практика като елементи в „терапевтичното моделиране“ на консулта-
тивно поведение. 

2. При спазване на необходимите деонтологични изисквания, преподавателят 
също би могъл да използва записи от свои терапевтични сесии, въз основа на които 
да илюстрира конкретни теоретични или приложни постановки 

3. В непосредствена или онлайн среда би могла да се използва учебна си-
мулация на проблемни ситуации, в които студентите (обучаващите се) да влизат в 
ролята на клиент и ролята на консултант. Записът от тези ролеви игри може след това 
да бъде анализиран с оглед както на терапевтичните стратегии и избори, така и на 
проявените конкретни терапевтични умения. 

4. В по-напредналите етапи от подготовката на бъдещите психотерапевти, ра-
ботата под директна супервизия може да се осъществява онлайн. При необходимост 
супервизорът може да поиска прекъсване на терапевтичната сесия с цел внасяне на 
съществени корекции в поведението на обучаващия се терапевт. 

5. Директната интервизия би могла да се използва и във виртуални групи за ин-
тервизия, създадени от колеги с различна квалификация и опит, които имат желание 
да работят като екип и се нуждаят от постоянна обратна връзка и информираност за 
компетентността и уменията на останалите участници в екипа. 

6. Не на последно място, използването на аудио-визуално наблюдение на 
реалните терапевтични умения на даден професионалист би могло да се използва и 
при завършване на финалните етапи в професионалната му квалификация. Оценката 
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на реалната практика на всеки бъдещ психотерапевт би била много по-адекватен кри-
терии при определяне на професионалната му правоспособност, сравнена със 
съществуващия в момента бюрократичен подход, който отчита единствено формал-
ните документи за часове преминато обучение. 

 
Безспорно навлизането на съвременните дигитални технологии променя същест-

вено не само психотерапевтичната практика, но и възможностите за обучението на 
бъдещите психотерапевти. С все по-широкото навлизане на новите технически въз-
можности, навярно съвсем скоро ще стане възможно организирането на виртуални 
групи за собствен опит, в които методът на психологичната симулация активно би 
допринасял за личностното развитие на участниците. 

По този начин ще се преустанови съществуващата от десетилетия дискримина-
ция по отношение на квалификационните възможности по психотерапия, в която 
бяха поставени обучаващите се , живеещи извън София и останалите университетски 
градове.  

Възможността за директно демонстриране както на терапевтичната, така и на 
обучителната практика на всеки от специалистите в тази област, съществено би до-
принесла за подобряване качеството и на двете дейности. По този начин и престижът 
на професията ни в обществото би се повишил.  
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Abstract: This paper aims to reveal the prevalence of risky health behaviors among today’s 
generation of Bulgarian adolescents who grow up in a digital environment.  Based on the 
national representative data from the international survey ‘Health Behaviors among 
School-aged Children’, wave 2017/2018, the prevalence of risky behaviors such as tobacco 
use, alcohol and drug consumption, early start of sexual activity and bullying perpetration 
has been revealed.  Family, peers and school setting are discussed as the main 
determinants of adolescents’ risky behaviors. Creating school as a comfortable less 
stressed environment for prosocial and health-oriented initiatives could by an effective way 
to coping risky behaviors among the adolescents.   
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Въведение 
 

Юношеството се определя като „второ раждане“, възрастов период, когато под-
растващите деца опознават и навлизат в света чрез експериментирането на нови 
субстанции, поведения, социални отношения. Светът на възрастните е желан от 
тийнейджърите, защото дава пропуск към статуса на зрялост и личностна автономия 
в отличие от зависимия от родителите статус на детето. Личностното развитие на 
юношите почива на драматични промени във функционирането на мозъка  [10;11] и 
често усвоените през пубертета поведения могат да се стабилизират като утвърдени 
поведения в по-късна възраст. 

Рисковите за здравето поведения в юношеска възраст са онези трайно проявени 
действия, които затвърдени като поведения могат да имат негативен ефект върху 
здравето на младите хора. Много често началото на опитите с пушенето на тютюн, 
пиенето на алкохол, употребата на канабис и др. забранени субстанции, ранният секс 
и пр. в юношеска възраст са предпоставки за персистирането на тези поведения след 
излизането от юношеството. От друга страна, посягането към цигарата, алкохолното 
питие, дрогата могат да бъдат и каналите, чрез които юношите се опитват да порас-
нат бързо, да натрупат житейски опит, за да бъдат приети и признати най-вече от 
своите връстници и приятели, мнението на които е изключително важно за личност-
ното утвърждаване на тийнейджъра. Зараждащото се в тази възраст любопитство към 
противоположния пол и желанието на младия човек да бъде приет и харесан от дру-
гите също може да премине през демонстрирането на  „зрели“ поведения, типични за 
възрастните, и носещи по-високо самочувствие. Рисковите за здравето на юношите 
поведения имат своята обосновка в цялостния контекст, в който живеят и порастват 
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младите хора – семейството и отношенията с родителите, училището като общност, в 
която усвояват освен знания и модели на поведения, както светът на възрастните чрез 
излъчваните послания за добро, справедливо, успешно и пр. важни ценности. Не на 
последно място като влияние е дигиталният свят, в който живеят днешните тий-
нейджъри – със своята специфичност и отличия от реалния свят, създавайки една 
втора реалност-убежище от несгодите и неудовлетвореността от външния свят.  

 
Изследването „Здраве и поведение сред деца в училищна възраст“ 
 

„Поведение и здраве при деца в училищна възраст” (Health Behaviour in School-
aged Children – HBSC) е международно представително изследване  за здравните 
поведения на юношите, провеждано в сътрудничество с Европейския офис на Све-
товната здравна организация (СЗО). Международното изследване се провежда на 
всеки 4 години и обхваща над 40 страни от Европа и Северна Америка. Проучването 
обхваща следните тематични области: здраве (самооценено здраве, удовлетвореност 
от живота, психосоматични симптоми); здравни поведения (здравословно хранене, 
образ за собственото тяло и контрол на теглото, физическа активност и заседнал 
начин на живот); рискови поведения (тютюнопушене, употреба на алкохол, употреба 
на канабис, сексуално поведение и контрацепция; тормоз в училище); училищна 
среда (академичен успех, удовлетвореност от училището, стрес, свързан с училище, 
приемане от учители и съученици); семейство (структура на семейството, възприето 
материално положение на семейството, комуникация в семейството); комуникация 
през електронни медии  с приятели, роднини и непознати; демографски характерис-
тики (възраст, пол, клас, местоживеене). 

България е част от международната изследователска мрежа и са проведени три 
изследвания на HBSC: през 2005/2006, 2014/2015, 2017/2018.1 Изследванията се про-
веждат с единна методология във всички страни, включваща самооценъчни въпрос-
ници, и обхващат представителни извадки за учениците на възраст 11 години (5-ти 
клас), 13 години (7-ми клас) и 15 години (9-ти клас). В последната вълна на изследва-
нето 2017/2018 г. са участвали 4548 ученици (2200 момчета -48,4% и 2348 момичета – 
51,6%) от училища в цялата страна като попълването на въпросниците става по 
електронен път в училищата. Спазени са етичните стандарти на изследването като 
участието на учениците е доброволно и е взето писмено съгласие от родителите. 

 

В настоящата статия си поставяме следните задачи: 
- Да опишем разпространеността на някои рискови поведения на учениците в 

България; 
- Да дискутираме някои основни предпоставки, определящи проявата на рис-

кови поведения у юношите; 
- Да изведем изводи относно насоките за въздействие за копиране на рисковите 

поведения в юношеска възраст 
 
Разпространеност на рисковите поведения 
Рискови за здравето поведения се отнасят до тютнопушене, употреба на алкохол, 

употреба на канабис, ранни сексуални контакти и тормоз над другите в училище. 
Към този тип поведения могат да се отнесят и нездравословните хранителни навици 

                                                            
1 Изследванията в България са провеждат от екип към Институт за изследване на населението 
и човека при БАН. Авторът на настоящата статия е член на българския екип. Вълна 2017/2018 
е финансирана от МОН. 
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като висока употреба на сладки неща, газирани напитки, намалената физическа ак-
тивност и високата, водеща до зависимост, пристрастеност към електронни устройст-
ва – онлайн игри и др. В настоящата статия ще се спрем само на първоописаните рис-
кови поведения, като всяко едно ще бъде представено чрез един- два индикато-
ри/въпроси.  

 
Графика 1. „Колко често пушиш сега (става дума за обикновени цигари)?“ по възраст (%) 

 

 
 

Данните на графика 1 показват тревожната тенденция, че 19% от 15-годишните, 
5,1% от 13-годишните и 1,7% от 11-годишните ученици пушат всеки ден. В прехода 
след 13-годишна възраст рязко скача употребата на тютюн. Допълнително, при 15-
годишните учиници се наблюдава, че момичетата пушат повече от момчетата. 

 
Графика 2. „Колко често си пушил наргиле през целия ти живот?“ по възраст (%) 
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Пушенето на наргиле стана модна форма за прекарване на свободното време сред 
част от младите хора в последните години. От графика 2 се вижда, че относителният 
дял на непушилите наргиле спада с възрастта и на 15-годишна  възраст по-малко от 
половината – 46,6% – не са пробвали. Относителният дял на тези, които са пробвали 
наргиле в продължение на 30 и повече  дни  е 10% при 15-годишните, 3,1% при 13-
годишните и 2,1% при 11-годишните. По-високи са процентите на изпробвалите нар-
гиле за по-кратък срок – от един до 10 дни.   

 

Графика 3. „Колко дни (ако изобщо има такива) си пил алкохол през целия ти живот?“ 
по възраст (%) 

 
 

Данните от графика 3 показват, че почти всеки пети ученик на 15-годишна въз-
раст  е пил алкохол повече от 30 дни през живота си. Едва една трета от 15-годишни-
те ученици никога не са употребявали алкохол. С напредването на възрастта употре-
бата на алкохол нараства като в по-голяма степен е черта на поведението при мом-
четата, отколкото при момичетата. 

 
Графика 4. „Някога пил/а ли си толкова много алкохол, че наистина да се напиеш  

през целия ти живот?“ по възраст (%) 
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Даннните на графика 4 показват, че повече от половината 15-годишни ученици 
казват, че са се напивали – на близо 40% от тях напиването се е случвало от 1 до 3 
пъти и за 12, 7% от тях – от 4 и повече пъти. Злоупотребата с алкохол, която води до 
състояния на неясно съзнание, липса на контрол над поведението и пр. очевидно не е 
рядко срещано явление сред тийнейджърите. 

 
Графика 5. „Употребявал/а ли си някога канабис (трева)… през целия ти живот?“  

по пол (%) 
 

 
 

Данните на графика 5 показват, че близо една четвърт от 15-годишните момичета 
и момчета са употребявали някога канабис. Активно пушилите трева – 20 и повече 
дни – са 3,5% от момчетата и 5,5% от момичетата. 

 
Графика 6. „Някога имал/а ли си полово сношение?“ общо и по пол (%) 

 

 

75,2%

8,5% 5,5% 4,4% 2,9% 1,0% 2,5%

76,3%

9,3%
5,3% 2,4% 1,2% 1,8% 3,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Никога 1‐2 дни 3‐5 дни 6‐9 дни 10‐19 
дни

20‐29 
дни

30 дни 
(или 

повече)

Момче

Момиче

30,3
36,6

25,2

69,7
63,4

74,8

Общо Момчета Момичета

Да Не



 
 
 
 
 

Международна научна конференция „ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ, 
МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2020 

 

115 

Въпросът за сексуалните контакти е зададен само на 15-годишните ученици и от 
данните на графика 6 се вижда, че 30.3% дават утвърдителен отговор, а останалите 
69.7% – отрицателен. Различията по пол в сексуалния опит са статистически значими – 
повече от една трета (36.6%) от момчетата признават, че са правили секс в сравнение 
с една четвърт от момичетата, дали положителен отговор – 25.2%. Данните по други 
въпроси за сексуалното поведение показват, че за две трети от 15-годишните ученици – 
66.2% – сексуалният контакт не е бил вследствие на употреба на алкохол или дрога. 
Но почти за една четвърт от младите хора – 23.5% – той се е случил под влиянието на 
алкохол и/или дрога. Всеки десети ученик не си спомня за подробностите около 
„събитието“. 

 
Графика 7. „Колко често си участвал/а в тормоз над друг човек (хора) в училище  

през последните няколко месеца?“ по пол (%) 
 

 
 

Данните на графика 7 показват, че тормозът е често срещано явление сред учени-
ците. Една трета от момчетата са участвали с различна честота в тормоз над съучени-
ците си, докато при момичетата този процент е малко по-нисък – 29,1%. Немалка 
част от учениците – 10,4% от момчетата и 9,4% от момичетата твърдят, че тормозят 
своите съученици седмично – един път или повече пъти на седмица. 

 
Дискутиране на резултатите 
 

Данните за България от вълна 2017/18 г. показват висока степен на разпростране-
ност на рисковите поведения сред юношите в България. За една четвърт до една трета 
от ианкетираните ученици става въпрос за висока степен на употреба на алкохол, за 
активно пушене и употреба на канабис, за започване на сексуалния живот преди 15 г. 
възраст, както и за масови прояви на агресивно поведение и тормоз над съучниците. 
Тревожна е тенденцията за трайна през годините проява на тези поведения сред 
юношите в България, което се потвърждава и от предищните вълни на изследването 
[1;4;7;8]. Става дума за трайно установени поведения в живота на една част от мла-
дите хора в България, които не могат да бъдат копирани нито от училището, нито от 
семейството, нито от инцидентни протрами. Данните за здравните поведения в по-
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късните възрасти  след юношеството показват, че пушенето е масово разпространено 
сред хората в България [6]. Това потвърждава извода, че стартът на рисковите пове-
дения през юношеска възраст не е само въпрос на експериментиране с непознати не-
ща и търсене на силни усещания, характерни за този възрастов период, а се затвърж-
дават като тип поведения в зряла възраст. 

Предходни анализи за влиянието на различни фактори – семейна среда, приятели, 
училищна среда – показват ролята на комплекс от фактори с различна степен на 
значимост [4;7;8]. Особено се откроява влиянието на приятелската среда при всички 
рискови поведения, чрез които учениците се утвърждават в очите на най-значимите 
други  в тази възраст – приятелите. Училищната среда, включваща отношенията меж-
ду учениците, признаването и авторитета на ученика от учителите, отношението към 
училището и ученето, учебната успеваемост и пр. аспекти, показват също значими 
корелации с рисковите поведения, като посоката е колкото по-незадоволителна е учи-
лищната среда за ученика, толкова той/тя е склонен/на да проявява рискови поведе-
ния [3]. Рисковите поведения са обусловени и от личностови характеристики [5] и са 
свързани с личностови конструкти като себеоценка (повишаване на себеоценка, 
самочувствие чрез значимите други, търсене на личностно утвърждаване и автоно-
мия). Рисковите поведения се разглеждат от част от връстниците като своеобразно 
проявление на смелост, самочувствие и налагане на собствен авторитет, поведения, 
които ако не се толерират публично, поне няма ясно заявена нетърпимост към тях в 
училищната и по-широката общност. Семейната среда също има своето въздействие, 
макар и нееднозначно, но нарушената комуникация родители-деца и като цяло от-
чуждението от семейството в юношеска възраст може да предизвика уязвимост на 
юношите към рискови поведения.  

 
Заключение 
Масовостта на вредните за здравето поведения в юношеска възраст в България  е 

социален проблем с особена важност. Тревожен е фактът, че българските ученици 
заемат челни позиции в класацията по разпространеност на рисковите поведения в 
международен план според данните на международното изследване „Здраве и пове-
дение сред деца в училищна възраст“ [9]. Снижаването на възрастта на иницииране 
на пиене на алкохол, пушене на цигари и трева, на сексуални контакти и на агресивно 
спрямо съучениците поведение, както и честата проява на едновременно няколко 
рискови поведения са предпоставки за реализиране на програми за здравно образова-
ние в училищна среда на правилното място, сред правилната възраст и, разбира се, по 
правилния начин. Липсата на такива програми в училищата или тяхната неособена 
ефективност там, където се провеждат, се признава основен приоритет на юношес-
кото здраве от експерти [2]. Здравното образование по отношение копирането на рис-
ковите поведения би имало ефективност не само като самостоятелен елемент, а по-
скоро като включено в по-широка програмна визия за здравословен начин на живот и 
бъдещи планове на младите хора, във философия за превръщането на училището в 
общност, където учениците се чувстват комфортно и с желание за просоциални ини-
циативи/каузи, а не за демонстрации на утвърждаващи фалшиво самочувствие пове-
дения. Допълнително, копирането на рисковите поведения в семейната среда предпо-
лага по-добра комуникация на родителите с децата отвъд осъдителния и назидател-
ния възпитателен тон, което означава и формиране на умения за общуване между ро-
дители и деца, за повече съвместни дейности. Дигиталната среда, в която са израсна-
ли и са потопени днешните подрастващи поколения, е допълнително предизвикател-
ство и пред родигелите, и пред експертите. Дигиталните технологии би следвало по-
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активно да се използват за интерактивно общуване с младите хора, а не просто за 
хаотично сърфиране и излагане на фалшива информация. Защото изграждането на 
социална и емоционална компетентност при младите хора преминава през изгражда-
нето на медийна грамотност и чувствителност към заплахите и рисковете на дигитал-
ния свят. 
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Abstract: How can we think of phenomena such as an infant beginning to speak English in 
a Bulgarian-speaking family, the quick accustomization to screens and the development of 
dependency already at the age of six months? The human baby is conservative and in order 
to become a psychological being from a biological body it needs the gaze, voice and the 
actions of the Real mother intertwined with her words and desire. The following paper is an 
attempt at connecting the clinical observations of work with infants and children in a 
psychoanalytical context to the discussion regarding the benefits and disadvantages of 
„devices“ for infants. 
 

Key words: Real mother, Nebenmensch, Other, motherese, digital devices, holding, 
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Как да мислим клиниката при бебетата и много малките деца, с която най-често 
се срещаме: безсъние, хранителни проблеми, неспокойствие и прекомерен плач, лип-
са на очен контакт, трудности в проговарянето, през призмата на дигиталните уст-
ройства, с които техния живот започва и сред които те са потопени. Самите устройст-
ва не са нито добри, нито лоши, те са част от развитието на технологиите и света, но 
тяхната употреба, начинът по който тяхната продукция се вписва в психичния свят, 
вече е обект на полемика и дискусии в психоаналитичната литература [1]. В нас-
тоящия текст ще разгледаме как дигиталните устройства се опитват да „спестят“ за-
губата и отпадането на насладата от утробния живот; ще проследим възможно ли е 
трансформирането на биологичното тяло в психично без Големия Друг1 в измерение-
то му на реалната майка, без мелодичността на „езика на мама“; ще разсъждаваме 
върху въпроса за  влиянието на устройствата върху тревогата на майката. 

 
Раждането – прекъсване и продължаване на съществуването 
Биологичното раждане прекъсва един вид съществуване и дава начало на нов 

вид. В центъра на съвременните наблюдения и проучвания върху началото на живота 
и развитието на бебето е идеята, че то е динамична система, която функционира на 
няколко равнища [9]. Тези равнища са организирани спрямо мозъчната йерархия и се 
уравновесяват взаимно. Те могат да бъдат описани като: 

 

                                                            
1 Големият Друг в теорията на Жак Лакан е място, на което се поставя този, който преди и из-
вън субекта го определя 
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 Невровегетативна система  
 Опорно-двигателна система 
 Регулационна и организационна система на състоянията 
 Система за ориентация и взаимодействие. 
Възможностите за ориентация и взаимодействие, което включва началните 

форми на внимание и комуникация, се развиват при условие, че другите три системи 
са уравновесени помежду си. И това не е даденост. Уравновесяването се случва пос-
тоянно в пространството между два процеса – процеса, който протича в бебето, и 
процеса на възрастния, който е част от средата. Средата ще стане опора и подкрепа за 
изразяването на личните способности на детето. На всяко равнище от своето разви-
тие бебето ще търси опора навън, за да може да открие и използва ресурса, който се 
намира вътре в него. Според това, което бебето намира или не намира в обкръже-
нието, то ще може да се опре и да си служи със собствените си ресурси, за да предот-
врати едно състояние на пренатоварване, на „преливане“ от стимули, които същест-
вуват около него. Грижата на възрастния ще парцелира сензорната стимулация, пре-
живяванията на неудоволствие и удоволствие. Светът ще бъде въвеждан на малки 
дози, поносими за бебето. Тук ще се случи и въвеждането на първите технологии – 
помощници в отглеждането на новороденото – електрически люлки, детектори на 
дишането, движенията и плача. Устройството „електрическа люлка“2 например, ще 
предостави на бебето „пет скорости на люлеене, таймер с три времена, 12 мелодии, 5 
звука от природата, 2 позиции на облегалката за гръбче, електрическа арка с три иг-
рачки, функция за въртене на седалката наляво и надясно, дистанционно управ-
ление“, но тя не може да замени това, което Уиникът нарича „първична майчина заг-
риженост“, „холдинг“ (поддържане), и хендлинг (телесно обгрижване)[7]. Първична-
та майчина загриженост е особено състояние, което започва в края на бременността и 
продължава през първите няколко седмици след раждането на бебето. То е свързано 
преди всичко със способността на майката да се идентифицира с бебето си, използ-
вайки собствените си инфантилни преживявания. Майката, която е способна да се 
отдаде за определен период от време ще осигури преживяването на „продължаващо-
то съществуване“ за кърмачето, което е в основата на преживяванията за персонали-
зация и идентичност. „Холдингът“ обозначава физическото и психическо поддържа-
не на бебето. Неспособността за осъществяване на тази функция е свързана с „прими-
тивните агонии“[4]. Д. Уиникът ги дефинира като състояния на страх с много голяма 
интензивност, които водят до разпадане на цялостното чувство за себе си. Ето някол-
ко състояния, които могат да се отнесат към примитивните агонии: връщане към раз-
единено, дезинтегрирано състояние; постоянно пропадане, рухване; загуба на психо-
соматично единство, провал в настаняването на психичното в телесното; загуба на 
чувството за реалност; загуба на способността да се свързва с обекти. „Хендлинг“ е 
функция, която способства за формиране на преживяване за психосоматично един-
ство. То способства за създаване на представа за „реално“, като противоположност на 
„нереалното“. Недостатъчността на тази функция препятства развитието на необхо-
димия мускулен тонус и моторната координация.  

Способността за идентификация, която е ключова за успешното осъществяване 
на двете функции все още няма аналог в дигиталния свят. 

                                                            
2 http://shtastlivobebe.bg/bebeshka-lyulka-woodsy 
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Друг интересен уред е „помощникът за приспиване“ на бебето3. Той е представен 
като „по-различен вариант за приспиване и успокояване на бебе“. „С него 
могат да се възпроизведат записи на вътреутробните звуци, които бебето чува докато 
е в корема на мама за да се подпомогне прехода на бебето от утробата към външния 
свят. Записът от устройството се чува в продължение на 6 минути, след което 
преминава в тих „стенд-бай” режим, докато отново не бъде активиран от сензорите за 
звук и движение на устройството“. Използването на т.нар. „вътреутробни звуци“ 
стана модна тенденция. Смисълът на възпроизвеждането на тези звуци е да създадат 
звуковото преживяване на утробното съществуване. Но бебето е напуснало утробата 
и е потопено във фрустрациите на новата среда. То вече е загубило плацентата и пъп-
ната връв. Франсоаз Долто нарича тази загуба „пъпна кастрация“. „…Ние оставяме 
една важна част от това, което вътреутробно е представлявал нашия организъм, ам-
ниотични обвивки, плацента, пъпна връв; част, благодарение на която ние сме могли 
да бъдем жизнеспособни в друго пространство, което приемайки ни, прави завинаги 
невъзможно завръщането ни в предишното пространство и към начина ни да живеем 
и да се наслаждаваме, който сме познавали там.“[8 с.79] Лакан ще нарече плацентата 
(заедно с гърдата) амбоцепторен обект[10], принадлежащ както на бебето, така и на 
майката, с които бебето трябва да се раздели. Това е остатъкът от насладата, предста-
вителството на  обекта а, това, „с което детето ще се раздели вътре в сферата на 
своето собствено съществуване“ [10 с.289] Насладата, която бебето губи, ще сложи 
началото на множество загуби на наслада, които ще го съпътстват в психичното му 
изграждане.  

Този тип дигитални устройства вероятно биха допринесли за справянето на една 
твърде изтощена физически майка, която вече е изчерпала капацитета си да осигури 
на бебето среда за оттегляне в съня. Чрез тях тя би могла да си осигури време за въз-
становяване. Но непрекъснатото използване на тези уреди, невъзможността за друг 
вид успокояване, комбинирането с други технологични средства, които се превръщат 
в предпочитан еквивалент на човешките отношения, поставя въпроси за състоянието 
на майката и нейните трудности в изграждането на тези първи отношения с бебето. 
От страна на бебето, тези изкуствени стимули го задържат в илюзията, че връщането 
обратно към един свят, който вече е напуснало е възможно. 

 
Превръщането на физическото тяло в психично 
 

За да стане физическото тяло психично, бебето има нужда от един друг човек. 
Фройд го нарича Nebenmensch (този, който се притичва на помощ) и още в „Проект 
за една научна психология“ през 1895г. посочва неговата необходимост [2]. 
Nebenmensch осъществява това специфично действие за безпомощното новородено. 
благодарение на което бебето ще бъде в състояние чрез рефлекторно построение, да 
осъществи вътре в своето тяло, работа по ендогенното прекратяване на неприятния 
дразнител. 

Жак Лакан ще го нарече Голям друг и точно в този момент (непосредствено след 
раждането) това е  измерението на Майчиния голям друг. В този Друг се съдържат 
означаващите, които ще позволят субекта на несъзнаваното да се изгради, а на бебето – 
да се роди психически. 

                                                            
3 https://bghlapeta.com/prince-lionheart-eyesleep-uctroictvo-za-pricpivane-i-ucpokoyavane-na-bebe 
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Могат ли технологиите да заменят присъствието на Другия, който се притичва на 
помощ? Много важна характеристика на Nebenmensch и Големия друг, която диги-
талните устройства все още не притежават е предполагането на субекта у бебето. 
През 1989 г. Ален Вание, френски психоаналитик и детски психиатър предлага 
хипотезата за „предполагане на субекта“[6]. При раждането „Субектът е в Другия“ [6 
с.51], бебето съществува само чрез своята майка и със словото си тя го адресира, 
антиципира състоянията му, назовава ги, прави го отделно от себе си и обект на соб-
ствената си наслада. „Именно защото един Друг може да изживява това бебе като ин-
тересно и съществуващо за него, бебето на свой ред знае, че съществува.“ [6 с.52] Бе-
бетата се идентифицират със заобикалящия ги свят, а идентификациите в света на 
устройствата, които са преживени като част от собственото тяло, като абсолютен 
Друг, не позволява изграждането на субект. Пример за такава идентификация са 
децата, които не говорят, но имитират всевъзможни звукови сигнали, издавани от 
устройства. 

Още с раждането тялото на бебето е подложено на интервенции, свързани с 
удоволствието и неудоволствието – медицински манипулации, първото хранене, 
първите грижи, първите дрехи, първите преобличания, първите обмени на погледи и 
думи. Докосването на тялото, свързано с храненето, обличането, тоалета, придру-
жено от думи, емоции, преживявания на грижещия се, се редува с докосвания, които 
са чиста форма на игра, вокализации и думи, свързани с взаимодействие и обмен на 
споделено удоволствие от присъствието на другия. 

Майката или грижещият се за бебето ще се адресират към кърмачето, ще се опит-
ват да отгатнат причината за плача му, ще фантазират диалог, ще изпитват желание и 
удоволствие да се грижат за него. Специфичното действие не е просто подаване на 
млякото или залюляване. То включва гласа, усещането от докосването, погледа, вку-
са на млякото и миризмите, които съпровождат тези моменти.  

Ако вземем за пример плача на бебето, в началото той е лишен от смисъл, не оз-
начава нищо в психичното пространство. За да се превърне в апел, той трябва да 
предизвика действие на другия, носещо успокоение. Така в паметовата следа едно-
временно ще се кръстосат  асоциативни връзки между три възприятия: възприятието 
на нарушеното соматично състояние, на плача и на успокояващото действие, което 
ще дойде отвън.  

 
Мелодичността на човешката реч и специфичният „език на мама“ 
 

Звуците, произведени от дигитални устройства имат специфични технически ха-
рактеристики, които не могат да постигнат специфичната прозодия на човешкия 
език. Мелодичното равнище на езика е достъпно най-рано за бебето. Нещо повече, 
изследователи на прозодията на гласа на майката, когато се адресира към своето 
бебе, откриват че съществува специфична мелодичност в „езика на мама“ 
(motherese). Тя се характеризира с преувеличена интонация и ритъм. Използват се по-
кратки фрази, опростена граматика, подчертаване на важни думи. Съществува 
специфично настройване на майката в проторазговора с бебето и то съответства на 
неговото настройване за общуване в тази начална връзка. Така професор К.Тревартен 
[3] обосновава тезата си, че човешкото бебе има вродена способност да комуникира, 
но тя трябва да срещне желание у другия, за да се развие. Това желание може да бъде 
наречено символично, защото то не е основано на удовлетворяване на нуждите.  
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Тревогата на майката непосредствено след раждането 
 

Дигиталните устройства, в много случаи подсилват тревогата, безпокойството и 
страховете на майката, вместо да подпомагат тяхното редуциране и преработване. 
Ще дадем пример с „безжична сензорна подложка за следене на дишането“4. Тя е 
свързана с монитор, на който се отчита дишането и движението на бебето. Поставя се 
под матрака на бебешкото легло „откъдето долавя и най-леките движения по време 
на сън“. Много често в представянето на уреда е посочена възможността за  превен-
ция на синдрома на „внезапната бебешка смърт“ – един ужас, който съпътства стра-
ховете на родителите. Ако приемем, че в определени случай – на недоносени бебета, 
на генетични аномалии, малформации и увреждания – използването на подобен  уред 
в домашни условия е оправдано, защото има риск за живота на бебето, който е реален 
и произтича от обективното му биологично състояние, то какъв е смисълът да сле-
диш дишането на едно бебе, което е нормално родено и се развива добре? Тук можем 
да мислим повече за тревогата на майката и бащата поотделно и като двойка, за стра-
ховете и техните фантазми, свързани с появата на бебето и неговото развитие. Овла-
дяването на тревогата не може да се случи от показателите на монитора и звуковите 
индикатори. Тревожното състояние трябва да получи думи, за да стане разпознавае-
мо, вплетено в асоциации и мислимо с представи. Тялото на новороденото, толкова 
съвършено и толкова крехко винаги е източник на тревога за родителите. „Тялото на 
детето, както впрочем и нашето собствено тяло се разполага в някои моменти, както 
в миналото ни куклата в детските игри – между одушевеното и неодушевеното, по 
средата между близкото, познатото и странното, безпокоящото, скритото“. [5 с.40]. 
Телесните разстройства създават у родителите чувства сравними с описаното от 
Фройд като Das Unheimlichе, обезпокоителна странност. Детето „изглежда оживено 
от непознати процеси, надарени с автоматизъм, чието функциониране им убягва, но 
става причина те да се обръщат към лекаря.“ [5 с.39] 

Д. Уиникът  описва едно характерно състояние на тревога у майката, настъпващо 
често след раждането. „Повишената следродилна чувствителност“ на майката, която 
се разгръща една – две седмици след раждането и се изразява във формирането на 
идеята за „преследващата жена“. Обикновено тази идея е съпроводена със страх от 
кражба или загуба на бебето. На мястото на „преследвач“ майката може да постави 
акушерката, медицинската сестра, педиатъра, собствената си майка или свекърва. 
Неговата хипотеза е, че процесът на раждане ретроактивно връща преживявания от 
собственото бебешко детство, преживявания от игрите с кукли (нашите първи 
„деца“), съперничеството с майката за любовта на бащата. Ето защо, според Уиникът, 
майката също има нужда от „холдинг“, от среда, осигурена от бащата. В този момент 
на крехкост, дигиталното устройство, на което майката може да предпочете да се 
довери и да го превърне в „категоричен авторитет“, ще препятства изграждането на 
доверие в двойката и изграждането на така необходимата за бебето „социална 
сигурност“. 

 
Какво може една „достатъчно добра майка“ и какво не може едно модерно 

устройство 
 

Както ни казва Уиникът, първоначалният опит на бебето наистина е първи – то 
все още няма мярка за времето – времето не се измерва с изгрева и залеза на слънцето 

                                                            
4 https://www.baby.bg/017as-bebe-monitor-s-bezzhichna-senzorna-podlozhka-bazov.html 
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или с тиктакането на часовника, а с дишането на майката, биенето на сърцето й, 
нарастването и разреждането на нагонните напрежения и други „немеханични при-
бори“. „Аз съм надеждна не защото съм машина, а защото знам от какво се нуждаеш“ 
[7, с.73]. Разликата между съвършенството на машината и човешката любов се със-
тои в недостатъчната надеждност, в грешките, които майките правят. Тези относител-
ни пропуски са необходими, както е необходимо и да бъдат поправени в допустимото 
за всяко бебе време. 

Живото общуване между майката и бебето се поддържа по неподражаем начин. 
Става въпрос за ритъма и топлината на майчиния дъх, за миризмата на майката, про-
меняща се осезаемо и усещаща се, за ритъма на сърцето. Люлеенето, когато майката 
напасва своите движения, към движенията на бебето, защото бебетата се различават 
по ритъм на люлеене. Общуването се осъществява в рамките на единен за майката и 
бебето физически опит който не може да бъде програмиран и дигитализиран.  

Друго измерение на общуването е взаимната игра – „обща земя“, „ничия земя“ 
или земя на всеки. Това е място, където е скрита тайната на потенциалното простран-
ство, способно да стане преходен обект, символ на доверие и съюз между детето и 
майката... играта, в която се раждат приятни вълнения и радост“ [7, с. 75]. И още 
един много важен аспект на  обмена между майката и бебето, който е незаменим. То-
ва е аспектът на майчиното лице като първообраз на огледалото. Бебето може да се 
„възползва“ от лицето й, да се огледа и да  види самото себе си. Ако майката е под-
тисната, депресивна или отсъстваща психически, функцията на огледало е загубена.  

 
Ще опиша два клинични феномена, който започват да се наблюдават все по-често 

в консултативната практика. Първият е „употребата“ на мобилен телефон от шестия 
месец след раждането при две деца на възраст 1г. (момче) и 2,8г.(момче). Знаците, 
които са разтревожили родителите и ги карат да търсят консултиране са: липса на 
езикови фонеми, липса на бебешки говор, знаци на моторна нестабилност, невъзмож-
ност за концентрация на вниманието при занимание с друг, липса на игра (заместена 
със стереотипни движения), липса на интерес от общуване с възрастни и връстници. 
След 10-месечна терапевтична работа бърз напредък има при по-малкото дете, което 
нормализира своето психо-моторно развитие, използва езикови фонеми за комуника-
ция и инвестира свързването с другия. При голямото дете еволюцията е много бавна, 
проблемите отчасти се задълбочиха след постъпването му в детска градина и 
раждане на второ дете в семейството. При първото диагностициране от детски 
психиатър му беше поставена диагноза „Разстройство от аутистичния спектър“. 

Вторият феномен, който наблюдаваме е проговаряне на английски език, без 
децата да са в англо-говоряща среда и без този език да носи белезите на комуника-
ция. Това са деца „любители“ на You Tube, пристрастени към мобилните устройства, 
които понякога са единствения начин да се успокоят в моменти на криза. Отново съ-
пътстващите знаци са от широкия спектър на диагностичната група „Генерализирано 
разстройства на развитието – неуточнено“. Движещи се образи и звуци, оставени без 
думи и без човешко присъствие, без пауза, заливат психичния апарат на бебето без 
възможност за преработка. На нивото на този апарат остава „нещото (Das Ding)“, 
което не може да се превърне в обект, не може да се образува „представа“, нито 
„представител на представата“ (думата)[2].  

 

Заедно с употребата на дигитални устройства е необходимо е да не забравяме 
игрите, свързани с моменти на споделено удоволствие от взаимодействието, със 
стимулиране, но и с дозиране на стимулацията на тялото. С фокусиране на погледа и 
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адресиране на вокализации и думи към бебето. Тези игри не изискват специално 
оборудване, но те изискват човешкото присъствие. Човешките Ръце. Майчиния Глас 
и Поглед. Чрез тях бебето ще бъде хванато в символичната мрежа на означаващите. 
Ще бъде гледано, слушано, назовано и извикано да отговори.  
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Abstract: At the heart of this report is physical activity during digital transformations and 
in conditions other than our normal daily lives (pandemic Covid-19). The main questions 
that are asked in the study are whether there is a need to enter the digital reality in the field 
of physical education. 
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В центъра на настоящия доклад е физическата активност по време на дигитал-
ни трансформации и в условия различни от нормалното ни ежедневие. Основните 
въпроси, които се поставят в направеното проучване, са има ли нужда от навлизане 
на дигиталната реалност в областта на физическото възпитание. Както и какви 
решения да се търсят в обучението по културно- образователната област „Физическа 
култура и спорт”, свързани с дигитализацията на учебната среда. 

Физическата активност е една от основните характеристики на отговорното  
здравно поведение. Подобряването на здравето е важна действена част от здравното 
поведение на децата и на възрастните, която е свързана с постоянна отговорност от 
тяхна страна за развиването и практикуването й. Движението, физическата активност 
и спортната дейност съдържат в себе си същностни характеристики, които имат 
отношение не само към физическата, а и към умствената и психичната същност на 
личността на участващите в двигателните занимания. Това определя и нейната значи-
ма роля за доброто качество на живот на децата и възрастните! 

Съвременните разбирания за добро качество на живот обаче неизменно включват 
и ефективно използване на информационните и комуникационните технологии 
като неизменна част от потребностите на новото поколение и бързо завладяващото 
им влияние  върху всички сфери на живота ни. 

Всяка област на нашето личностно развитие има необходимостта от поддържане 
и развитие. Физическата активност остава една от водещите съставки на добро 
физическо здраве и подобряване на отношението към живота. Пред нейните пер-
спективи стои въпроса трябва ли да се актуализира и преориентира към дигитализи-
рането, което обхваща образователната сфера – съответно умствената същност на 
личността. Дигиталното поколение поставя предизвикателства пред образова-
телната система.  

Ще успеят ли ценностите заложени в културно-образователната област 
„Физическа култура и спорт” да устоят на дигиталния натиск? 
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Едно ново предизвикателство се оказа пандемията Covid-19 и провокираната от 
него социална изолация, която затвори хората в България (и по света) в къщите. 
Потребността от движение и чист въздух бяха сред първите, които хората потърсиха 
да защитят. Една част от учителите по физическо възпитание се оказаха пред 
трудността да изпълняват ефективно своите задължения и да осмислят ефектив-
но съдържанието по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”. Дистанци-
онното обучение и новите електронни платформи показаха и дадоха най- доброто за 
дигиталното образование, но значимият смисъл на учебния предмет беше блокиран. 
Голяма част от обучението се насочи към физическата грамотност, но практичес-
ката част остана на отговорността децата и техните родители. 

Настъпилите трансформации в социалното ежедневие, училищното обучение и 
професионалното представяне провокираха провеждането на представеното проучва-
не. Цел на изследването е да се проследят тенденции, свързани с физическата актив-
ност – актуално състояние, отношение към нея и реализацията й в различни условия 
на социално функциониране. Основните подцели търсят как се е отразила актуална-
та ситуация, свързана с пандемията Covid-19 в двумесечните социални ограничения и 
извънредно положение в България (13.03.-13.05.2020г.), върху физическата активност 
на младите хора, както и върху децата и учениците, обучавани в дистанционна форма 
по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”. 

Обект на изследването са студенти от специалност „Предучилищна и начална 
училищна педагогика” в Бургаски свободен университет. Мнението на студентите 
педагози – бъдещи детски и начални учители, може да бъде определящо за отноше-
нието към физическата активност на децата и учениците, които обучават. От 
участвалите студенти 39% вече са в системата на детските градини и начални учи-
лища. Изследваната група са 68 лица на възраст между 18 и 45 год. (18-24 г. – 13%, 
25-29 г. – 15%, 30-44 г. – 72%). От тях 96% са жени и 4%- мъже.  Предмет на 
изследването е физическата активност. Метод на изследването е авторска анкета с 
15 въпроса (14 затворени и 1 отворен). 

 

Резултати от анкетното проучване 
 

Физическата активност въпреки многоликия си и интересен спектър от възмож-
ности за движение на нашето тяло в социалното пространство се оказа от първите 
здравни показатели, пострадали от новите социални ограничения. От изследваните 
млади хора 62% отговарят, че са намалили своята физическа активност по време на 
извънредното положение в страната (диаграма №1). Положителни промени в двига-
телния си режим са постигнали 12% от тях.  

Диаграма № 1 

 

62%

12%
26%

физическата Ви активност по време на двумесечните социални ограничения в извънредно 
положение

Промени ли се физическата Ви активност по време на двумесечните 
социални ограничения в извънредно положение в България? Как?

Да, намалих я  Да, увеличих я Не
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Световната здравна организация [3] е определила здравни препоръки, които се 
отнасят до основните характеристики за реализиране на здравословна физическа 
активност и важат за всички деца на възраст 5–17 години (освен със специфични 
медицински състояния), както и за хората на възраст 18-64 год. (и здрави хора над 
65год.) На базата на тези критерии са представени и отговорите на изследваните лица 
(диаграма №2). За подобряване и поддържане на добро здраве възрастни хора на 18-
64 год. необходимата физическа активност е минимум 150 минути седмично с 
аеробна активност с умерена интензивност или минимум 75 минути седмично с 
аеробна активност с висока интензивност. Всяка активност над препоръчаното време 
(над 300 мин./седм.) носи допълнителни стабилни ползи за здравето.  

 
Диаграма № 2 

 

 
 
 

Резултатите показват една тревожна статистика не само по време на извънред-
ната социална изолация, където 47% от изследваните имат до 60мин./седм. 
физическа активност – рисков здравословен фактор. Преди нейната поява, която 
оказа негативна промяна върху физическата активност, 40% от изследваните млади 
хора поддържат нездравословен двигателен режим. 

 
Социалните ограничения дебалансираха холистичната концепция на здра-

вето. Пострадаха най-вече социалното здраве – чрез нарушената възможност за 
рутинния начин на взаимодействие и социално функциониране, физическото здраве- 
чрез драстично намалената възможност за физическа активност на открито и неми-
нуемо психичното здраве – чрез липсата на умения (или нови такива) за справяне със 
стрес и преработване/адаптиране към негативни преживявания и вътрешни конфлик-
ти. Диаграма №3 показва отражението върху здравето на анкетираните при социал-
ните ограничения. 
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Диаграма № 3 
 

 
 
 

Потребностите от движение, активност и чист въздух са базови потребности 
на личността. Задоволяването на ежедневната нужда на детето от физическа актив-
ност води до укрепване и подобряване на неговите функционални системи и здраве. 
За да продължи да я поддържа и задоволява като възрастен, тази потребност за 
здравето трябва да бъде осъзната като ценност за комфорта на здравата личност.  

 
Диаграма № 4 

 

 
 

В направеното проучване се открояват 17%, които не заявяват ежедневна нуж-
да от физическа активност и високият процент (49%), които имат потребност, но 
не успяват да отделят здравословно време за  двигателна активнос (диаграма №4). 

Здравето е неоспорима ценност в нашата култура, въпреки че основни негови 
характеристики като физическата активност биват оставяни на заден план в забър-
заното работно ежедневие, а в образователната среда и пренебрегвани. Времето, пре-
карано в социално ограничение за активна двигателна дейност на открито, даде поло-
жителна перспектива пред физическата активност и промяна на отношението 
към нея  и здравето. Бъдещите детски и начални учители изразяват положителна 
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промяна в разбирането за значимостта на физическата активност. От тях 49% са 
започнали повече да я ценят като много важна за здравето (диаграма №5). 

 
Диаграма № 5 

 

 
 
В това извънредно време, атаката на „седемте екрана” [2] – телевизор, ком-

пютър, лаптоп, таблет, фаблет, смартфон, интелигентния часовник – се засили. Тях-
ното влияние се утвърди и те се настаниха все по-устойчиво в „двигателния режим” 
на деца и възрастни. Проучването показва, че времето в застояване на дигиталните 
устройства е голямо (в повечето време между 3 и 6 часа), а по време на извънред-
ното положение се е увеличило значително при 36% от анкетираните (диаграма №6).  

 
Диаграма № 6 

 

 
 

Този тревожен факт, в съчетание с отношението към физическата актив-
ност, както и в трудната организацията за включване на повече  двигателна 
активност в ежедневието на възрастния, дава отражение и върху децата и обра-
зователната им среда. Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) зас-
танаха начело на образованието по време на епидемиологичната криза. Учители и 
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преподаватели показаха, че са отдадени на професията и реализираха дистанционно-
то обучение в различните му форми и във всички възрасти.  

ИКТ-базираните образователни технологии и методи обаче се настаниха по вре-
ме на двумесечните социални ограничения и в учебния предмет „Физическо възпита-
ние и спорт” (ФВС) в училище. 

 
Диаграма № 7 

 

 
 
 

Наблюденията на анкетираните лица показват (диаграма №7), че за дистанцион-
ното обучение по „Физическо възпитание и спорт” мненията са двуполюсни. 
Основното съдържание – физическата активност липсва, а това затруднява опреде-
лянето на ефективността по този предмет във време на социални ограничения. Резул-
татите показват и това, че бъдещите учители оценят положително съдържа-
телната същност на предмета.  

Остава надеждата, че по време на дистанционното обучение се е повишила физи-
ческата грамотност на децата и учениците, а и на техните родители. Физически 
грамотните деца и възрастни имат компетентността, увереността и мотивацията да 
се насладят на физическите активности и различните спортове. Физически грамот-
ните деца имат по-голяма възможност да развият нагласи, двигателни умения и на-
вици, които да прилагат активно в широк кръг контакти в социалната среда. 

Проучването насочи своите търсения при студентите- бъдещи детски и начални 
учители с идеята, че те са млади хора, които по време на изследването съчетаваха 
социалните си роли на студенти, стажант-учители, родители. Тяхното мнение за 
дистанционното обучение и приложението му в културно-образователната област 
„Физическа култура и спорт” сега, може да определи в бъдеще техните нагласи за ра-
бота с децата и учениците в тази сфера. Запазването на ценността на физическата 
активност, физическото възпитание и спорта за здравето на децата и поемане на 
отговорността за подпомагане и реализиране на този процес е от съществено 
значение във времето на дигитални трансформации. 

 

Диаграма №8 отразява мнението на анкетираните студенти за навлизането на 
информационните и комуникационните технологии в учебния предмет „Физическо 
възпитание и спорт”. Резултатите от последния въпрос от анкетата могат да се тъл-
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куват противоречиво. Категорично приемащите ИКТ в двигателната практика са 
15% , което за мен лично е обезпокояващ резултат, предвид националните данни за 
заседнал и обездвижен начин на живот на децата и младите хора. Предимствата на 
дигиталните технологии са неоспорими в някои сфери, включително и спорта за 
високи спортни постижения, но образованието в детска и училищна възраст тряб-
ва съхрани изцяло физическата активност в обучението по учебния предмет 
„Физическо възпитание и спорт”. На това мнение са и 38% от изследваните сту-
денти. Една голяма част (47%) от анкетираните подкрепят частичното използване 
на технологиите по „физическо възпитание”, като поддържат в обучението прио-
ритет да остане физическата активност. В проучването дигиталното поколение Z (под 
24 год.) са 13%, от които 78% искат „частичното” навлизане на технологиите! 

 
Диаграма № 8 

 

 
 

Тревожните изводи 
 

 Нивото на физическата активност на почти половината (40%) студенти 
(млади хора) е под здравословния минимум и броят им е нарастнал по време 
на двумесечните социални ограничения в извънредно положение в България. 

 По време на пандемията 62% от анкетираните са намалили своята физическа 
активност, което предполагам е една от причините за негативното отражение 
върху физическото и психичното им здраве. 

 17% от бъдещите детски и начални учители нямат потребност от ежедневна 
физическа активност – липсва ли физическата активност като ценност при 
тези бъдещи учители? 

 Времето, завладяно от дигиталните устройства, на 37% от младите хора е 
между 3 часа до и над 6 часа дневно, което води до заседнал физически не 
активен живот, а по време на пандемията толкова много време са прекарвали 
65% от изследваните. 

 В обучението по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт” в дистан-
ционен формат е отчетена липсата на физическа активност и това прави 
обучението не ефективно. 
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Добрите новини 
 

 Положителна промяна в отношението към значението на физическата актив-
ност за здравето – 49 % я оценяват повече от преди като много важна за 
здравето. 

 Обучението по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт” в дистан-
ционен формат е определено като ефективно от половината студенти, въп-
реки отсъствието на физическа активност. 

 По мои наблюдения голяма част от децата и учениците имат възможност да 
повишат своята физическа грамотност. 

 Навлизането на информационните и комуникационните технологии в учеб-
ния предмет „Физическо възпитание и спорт” се посреща разнозначно.  

 Аз подкрепям 38% от бъдещите учители, които не желаят включването на 
ИКТ в часовете по физическо възпитание. За мен лично 15% ЗА тяхното 
навлизане и високият процент (47%) за частичното им навлизане, ще се от-
рази негативно върху физическото и психично здраве на децата. 

 
Пред културно-образователната област „Физическа култура и спорт” стои пре-

дизвикателството да устои на дигиталния натиск, както и да се потърсят своевремен-
но нови средства и методи за оптимизиране на обучението в условия на криза. Като 
водеща задача в обучението по учебния предмет „Физическо възпитание и 
спорт” трябва да стане осъзнаването и приемането на физическата активност 
като ценност от децата, с активната професионална работа на детските и на-
чални учители. 
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СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО-РОДИТЕЛИТЕ 

И СЕМЕЙНАТА ОБЩНОСТ – НЕОБХОДИМОСТ И 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Станка Александрова, старши учител 
ОУ „Васил Априлов“, гр. Бургас 

 
COOPERATION BETWEEN THE SCHOOL-PARENTS AND THE 

FAMILY COMMUNITY - NEED AND POSSIBILITIES FOR 
IMPLEMENTATION 
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Резюме: Сътрудничеството на семейството и училището е социална необходимост 
и за двете институции. У нас в много училища се планират съвместни дейности с 
участие на семействата, правят се стъпки към въвеждане на нови форми на 
взаимодействие, търсят се пътища за обогатяване на съдържателната страна на 
използваните форми. 
В публикацията се представят теоретични аспекти на взаимодействията училище - 
родители и семейна общност. 

Ключови думи: училище, учители, класна общност, семейство, родители, семейна 
общност, стилове на възпитание, модели за сътрудничество, планиране, форми за 
сътрудничество с родителите. 
 
Abstract: The cooperation of the family and the school is a social necessity for both institutions. 
In our country, many schools are planning joint activities with the participation of families, 
taking steps to introduce new forms of interaction, looking for ways to enrich the content of 
the forms used.  
The publication presents theoretical aspects of the interactions school - parents and family 
community. 

Key words: school, teachers, class community, family, parents, family community, parenting 
styles, models of cooperation, planning, forms of cooperation with parents. 

 
 

Семейството и училището – две основни институции във възпитанието и форми-
рането на личността. На фона на безспорното им значение при едно що-годе внима-
телно наблюдение или поне малък педагогически опит (учителски или родителски) 
не е трудно да се установи, че в нашите, български условия връзките между тях са 
твърде често напрегнати, а нерядко и накъсани или въобще несъстояли се. 

Сътрудничеството на семейството и училището е социална необходимост и за 
двете институции. Обществената необходимост най-общо е в това, че те са първите и 
основните институции, в които става социалното възпроизводство. В тях хората се 
изграждат като личности от най-ранна възраст, при това във време, което е най-бла-
гоприятното за индивидуално развитие. За двете институции сътрудничеството е 
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значимо, доколкото дава възможност да допълват силните си страни във възпитание-
то и развитието на подрастващите.  

Смисълът на сътрудничеството семейство-училище (смисловата цел) е да се съз-
даде такава среда, която е най-благоприятна за стимулиране и насочване на индиви-
дуалното и социално развитие; среда, която е нормална за радостен, щастлив и обога-
тяващ детето, родителите и учителите живот. Това сътрудничество по своята същ-
ност не е външно поставена цел за всяка една от институция, а следствие от присъ-
щите и основни техни дейности, цели и принципи на педагогическия процес. [1] Ето 
защо неговото развитие и обогатяване е равнопоставена грижа и отговорност на 
двете страни. Родителите участват в училищното управление във всички европейски 
страни. Тяхното участие се случва под различни форми. В някои случаи, представи-
тели на родителите участват в училищните органи на управление. 

У нас в много училища се планират съвместни дейности с участие на семейст-
вата, правят се стъпки към въвеждане на нови форми на взаимодействие, търсят се 
пътища за обогатяване на съдържателната страна на използваните форми..  

В действащия към настоящия момент Закон за предучилищното и училищното 
образование родителите се определят като участници в образователния процес редом 
с децата и педагогическите специалисти (чл. 2, ал.2). [5] Правото на родителите да 
участват в училищното образование като членове на формални родителски организа-
ции е регламентирано в глава Настоятелства от ЗПУО (чл. 306 – чл.309) и глава 
Обществени съвети (чл. 265 – чл. 270). [5] Общуването с родителите в училище е 
междуличностно взаимодействие и носи проявленията на всяко социално общуване. 

Най-често комуникацията с родителите се разгръща по повод обсъждане на пове-
дението на учениците или на техните учебни постижения. Другият съдържателен фо-
кус на общуването е свързан с привличането на родителите като партньори на учили-
щето в подготовката на различни инициативи или при поддържане на учебната среда. 

 
Кои са доминиращите комуникативни стратегии в поведението на родителите? 
Когато става дума за комуникация с учителите по повод проблеми в ученето или 

дисциплината на учениците, често се наблюдават няколко повтарящи се стратегии в 
поведението на родителите: 

1. Натиск отвън – родителите отхвърлят високите изисквания на учителите и 
започват да оказват натиск чрез въвличане на директора (или друг високопоставен 
човек), който от своя страна се опитва да убеди учителя, че трябва да промени крите-
рия си. 

Допускането да се оказва натиск върху учителя и неговите изисквания в обуче-
нието носи най-малкото две негативни послания към учениците в процеса на комуни-
кация с тях: Първо: „учителят не е важен – чрез оплаквания до директора той може 
да бъде преодолян и нещата ще продължат по стария начин – без много усилия“. По 
този начин се постига директно омаловажаване на ролята на учителя, от когото ся-
каш нищо не зависи и няма как да бъде катализатор на промяната. Второ: „учениците 
толкова могат, не е нужно да ги натоварваме прекалено. Досега така е било – избягва-
ме излишна конфронтация – и няма защо да променяме статуквото“. Това говори за 
занижени очаквания към учениците и при това положение те никога не биха постиг-
нали успехи при по-високи цели. 

2. Активна съпротива – родителите се съпротивляват на стандартите за оценя-
ване които прилага учителя, защото се опасяват, че децата им ще се почувстват нара-
нени, ще пострада самочувствието им и за тях като родители ще е трудно да овладеят 
подобни последици. Като разновидност на проявлението на тази тенденция се про-
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явява и обвинението от страна на родителите, че с по-ниските оценки, които учителят 
поставя в края на годината, той ще попречи за получаването на добър бал при кан-
дидатстване (след 7. клас или за ВУЗ). На преден план излиза вменяването на чувство 
за вина у учителя – той пречи на бъдещето на децата, стресира ги и излишно създава 
проблеми. Моделът на използване на оценките за демонстриране на отношение към 
ученика слага знак за равенство между това да пишеш на някого дойка (или ниска 
оценка) и това да не го харесваш. Така се създава погрешното схващане, че с двой-
ките се наказва, а с шестиците се награждава желано поведениие. 

3. Пасивна съпротива – родителите не приемат позицията на учителя, че всеки 
ученик трябва да получава колкото заслужава, независимо от възрастта, преживява-
нията, важността на учебния предмет  и оказват пасивна съпротива – престават да об-
щуват с учителя, спират да ходят на родителски срещи, не отговарят на предложения 
за сътрудничество. Често това поведение е съпроводено и с коментари пред ученика 
вкъщи как не бива да се обръща много внимание на учителските изисквания и бележ-
ки. Това, разбира се, повлиява отношението на ученика към учителя и създава трайна 
нагласа на пренебрежение към учителската роля. 

4. Незаинтересованост – независимо дали става дума за оценките в края на го-
дината или за текущите изисквания на учителя, с родителите трудно се установява 
контакт. Те не откликват на никакви покани за срещи или съвместни действия, не 
проявяват агресия или недоволство, а липсва каквато и да е комуникация. Когато все 
пак учителят успее да се свърже с тях, те изслушват проблемите, но споделят, че са 
много заети или пък са „вдигнали ръце“ от децата си, съчувстват на учителя, но не 
виждат нищо, което биха могли да направят, извиняват се и отказват категорично 
съдействие. 

5. Свръхактивност– родителите са свръхактивни да общуват с учителя поддър-
жат ежедневен контакт (особено при взимане на детето от училище в 1 – 4 клас); 
помагат с копиране на материали; предлагат варианти за извънкласни дейности; 
въвличат и други свои познати, които могат да са полезни за различни инициативи. В 
този случай родителите са запознати с всичко в живота на класа, чувстват се много 
ангажирани и вярват, че по този начин са полезни за децата си и за техния комфорт в 
училище. Често този тип родители стават свързващо звено, през което преминава 
комуникацията на учителя с останалите родители. Така комуникацията се стеснява до 
няколко родители на ученици от класа, а другите остават в периферията или с тях на 
практика не се осъществява директен контакт. [7] 

 

Модели на взаимоотношения между учители и родители в училище 
Педагогическите изследвания, фокусирани върху изграждането на отношения на 

сътрудничество между учители и родители, преобладаващо са насочени към описа-
ние на факторите, от които зависи успешното общуване. Във връзка с това на преден 
план се изтъкват бариерите, които пречат за установяване на ефективни връзки с ро-
дителите. Съвременните проучвания все по-често се ориентират към анализ на проак-
тивните стратегии на училището за привличането на родителите като партньори, не-
зависимо от специфичните различия в родителската общност или ограничения роди-
телски капацитет. В основата на тези проактивни стратегии е разбирането, че учили-
щето трябва да бъде активно в намирането на подходящи форми за работа с родите-
лите, които да позволят всеки родител да открие себе си и да се включи според въз-
можностите си. Подобен подход става възможен ако и двете страни в партньорското 
взаимодействие се възприемат в ролята на експерти. Учителите са експерти в обучението 
и образованието, а родителите са експерти по отношение на собствените им деца [1].  
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Учителите са компетентни да създадат подходяща среда за разгръщане на учеб-
ния процес, а родителите имат чувствителност към емоционалното и социално разви-
тие на децата, защото ги виждат в различни от учебната ситуации и имат наблюде-
ния, до които учителят трудно може да достигне. В този смисъл информацията от ро-
дителя за неговото дете е много полезна, макар и подадена на житейски език, поня-
кога недостатъчно структурирано и ясно. Признаването на експертността на родителя 
в неговите възпитателни и междуличностни отношения с детето му е в основата на 
изграждането на доверие, което пък е изключително необходимо за партньорството в 
училище. 

В зависимост от нагласите, с които учителите подхождат към родителите, се 
оформят различни модели на взаимоотношения между учители и родители в учи-
лище. Например, родителят може да се разглежда като проблем, като съперник, като 
безпомощен човек, нуждаещ се от подкрепа, и това доминиращо възприятие повлия-
ва начина, по който ще се развият отношенията [2].  

На базата на подобни допускания изследователите разграничават шест модела, 
характеризиращи взаимоотношенията между родители и учители [3]. Особеностите 
на моделите от гледна точка на общуването  са   синтезирани в схема 1. 

 
Схема 1. Модели на взаимоотношения между родители и учители 
 

Наименование 
на модела 

Проявления на модела във 
взаимоотношенията  
учители – родители 

Характеристики на 
комуникацията между 
учители и родители 

Защитен 

Родителите и учителите строго 
защитават територията си и вни-
мават да не смесват ролите – учи-
телите имат грижата за обуче-
нието, родителите – за времето 
извън училище. Ориентация към 
избягване на конфликти и съв-
местни действия. 

Еднопосочна комуникация – 
изпращане на съобщения 
към родителите само при 
необходимост, без обратна 
връзка и отговор на посла-
нията. Родителите не споде-
лят какво се случва с децата 
им у дома и в свободното 
време. 

Eспертен 

Учителите се държат като екс-
перти във всички аспекти от раз-
витието и образованието на деца-
та. Ролята на родителите е да 
приемат информация и инструк-
ции за своите деца и да ги след-
ват, защото очевидно не са доста-
тъчно компетентни и следва да се 
доверят на учителя. Ниско дове-
рие към родителя като източник 
на информация за учениците, за 
техните интереси, начин на уче-
не, емоционално развитие и пр. 
Учителят остава на пиедестал и 
на дистанция и самостоятелно 
взима решения кога и по какъв 
въпрос да информира родителя. 

Еднопосочна комуникация. 
Общуването е под формата 
на инструкции, съвети и на-
соки от учителя към роди-
телите. Макар и компетент-
но и на високо професио-
нално ниво, този тип общу-
ване не въвлича родителите 
в общи действия. 
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Трансмисионен 

Учителите възприемат себе си 
като основен източник на екс-
пертиза и опитност, но приемат, 
че родителите могат да играят 
важна роля за прогреса на уче-
ниците. 

Учителите представят на 
родителите ясно определени 
изисквания и очакват те да 
ги изпълняват. 

Обучителен 
 

Родителите се въвличат да пома-
гат активно за постигане на це-
лите на обучението. Основна 
ориентация на взаимоотношения-
та между учители и родители е да 
се помогне на учениците да 
научат повече. Полагат се макси-
мални усилия за обогатяване на 
учебното съдържание и неговото 
разработване с помощта на роди-
телите. Съществува опасност ро-
дителите  да се намесват твърде 
много в процеса и да изземват 
функции,присъщи на учителя. 

Активна двупосочна кому-
никация с добро взаимно 
опознаване между учители и 
родители. Съдържанието на 
общуването се определя от 
най-важното в учебния про-
цес и учебния материал. 

Потребителски 

Родителите доминират във взаи-
моотношенията и имат контрол 
над вземането на решения какво 
да се случва с техните деца като 
ученици. Родителите са овласте-
ни с цел максимално включване в 
подкрепа на училището и проце-
сите в класната стая. Отговор-
ността за процеса се прехвърля 
върху заявителя и потребителя на 
образователната услуга. 

Учителят е активен като из-
точник на информация – по-
дава цялата необходима 
информация към родители-
те, за да могат те да изберат 
оптимален начин на дейст-
вие. Комуникацията е дву-
посочна, но неравностойна 
като активност – с превес на 
родителите. 

Партньорски 

Равностойно участие на двете 
страни във взаимоотношението 
според ролята и експертизата на 
всеки участник. Балансиран кон-
трол над процеса на взаимодей-
ствие. Съвместно вземане на ре-
шения. Основна ориентация към 
насърчаване на ученето на учени-
ците при отстояване на тяхната 
самостоятелност. 

Респект между учители и 
родители. Двупосочна кому-
никация с активно слушане 
и обратна връзка между 
участниците. Общуването е 
ориентирано към оказване 
на многопосочна подкрепа. 

 

Няма съмнение, че чрез партньорския модел на взаимодействие с родителите се 
постига най-висока степен на ефективност и резултатност по посока подкрепа на лич-
ностното развитие на учениците и постигане на целите на обучението и възпитанието 
в училище. Това е модел на съучастието, при запазване на границите на взаимоотно-
шенията, детерминирани от изпълняваните роли и постигане на уважение към въз-
можностите и на учителите, и на родителите взаимно да си влияят и да подкрепят 
учениците.  
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В практически план партньорският модел намира израз в активна двупосочна 
комуникация,  свързана с умението да отстояваш собственото си мнение без да пре-
небрегваш събеседника си.  

Постигането на този тип комуникация изисква както промяна на нагласите към 
родителя и съответно към учителя, така и овладяването на конкретни техники и ин-
струменти, които подпомагат ежедневните контакти в училище. 

 
Практически ориентири за изграждане на партньорска комуникация с роди-

телите 
Най-добрият начин да привлечем родителите като партньори в училището е като 

демонстрираме уважение, вместо да се опитваме да ги поучаваме как да бъдат роди-
тели на своите деца и как да общуват с учителя. Менторският тон, скрити или явни 
обвинения, директните съвети, които не са желани, се превръщат в бариера в комуни-
кацията и повече усложняват нещата, отколкото да стимулират родителите „да си 
вземат бележка“, дори когато очевидно е за тяхно добро.  

Амбициозната цел да променим някого е обречена на неуспех, защото известно е, 
че можем да променим само себе си и отношението си към другите, но не и самите 
други. Можем обаче да помогнем на родителите да пожелаят да се променят или да 
променят начина си на общуване в училище и да ги подкрепяме в този нелек път на 
промяна.  

Партньорската комуникация с родителите се гради на основата на взаимното ува-
жение и приемането на родителя. Разбирането на родителя, а не осъждането или оце-
няването на неговото поведение, създава предпоставките за доверително общуване, 
което е в полза на постигането на педагогическите цели в училище. На пръв поглед 
странните прояви в поведението на родителя често са проекция на неговата обърка-
ност или недостатъчна опитност в общуването. Ако си позволим да „чуем“ какво каз-
ва родителят по-лесно ще стигнем до разбиране или приемане. Лесно е да отхвърлим 
родителя, заради неприемливо за нас поведение, но ще го загубим, а той няма да се 
промени и ще трябва да понасяме проблемните взаимоотношения през цялата година, 
а често и години наред. 

Най-честите причини за агресивното, нападателно или твърде пасивно и незаин-
тересовано поведение на родителите се отнасят до следното: 

 Страх – от провал, от неприятни последици; страх от неизвестността и не-
познаването на новите неща, които се случват в училище; 

 Безпомощност – родителите не знаят как да се справят, не им достигат уме-
ния за общуване, нямат отработени стратегии за взаимодействие с децата, особено в 
сложни семейни и социални ситуации; 

 Обич към детето – родителската обич е много силен мотиватор за действие 
и преодоляване на трудности. Родителите развиват борбеност, водени от обичта си 
към детето, и това ги прави да изглеждат твърде активни или неподатливи към про-
мяна; 

 Социално сравнение – потиснат от сравнението с децата на свои роднини или 
познати, както и от общоприети модели за „добър ученик“, „успял човек“ , родителят 
изпитва дискомфорт, че детето му е различно и по всякакъв начин се опитва да ома-
ловажи това или да го обясни по различни начини. 

 Пренос – мисловна схема от типа: „детето ми е неуспешно в училище, следо-
вателно аз съм неуспешен родител“. За да избегнат усещането за провал по тази логи-
ка, родителите са склонни да воюват с учителите за оценки или пък да омаловажават 
ситуацията („какво толкова, не всички могат да бъдат отличници”). 



 
 
 
 
 

Международна научна конференция „ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ, 
МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2020 

 

139 

Друга особеност на родителското поведение е, че родителите са склонни да защи-
тават децата си въпреки всичко – това е присъщо проявление на родителската роля. 
Дори, когато знаят, че децата им са сгрешили, те настървено ги защитават и се опит-
ват да им помогнат с всички средства – срещат се с учителя, обвиняват го, че е нес-
праведлив, молят за съдействие, отиват при директора, предлагат варианти – напр. 
ученикът да направи още веднъж теста, да му се възложи допълнителна задача и пр.  

Всичко това е проявление на протекционистичния модел на родителско поведе-
ние, основано на най-добри намерения – да предпазят децата си от трудности, да ги 
обгрижат, когато те се чувстват застрашени или стресирани, да защитят детето, за да 
запазят честта на семейството. Водени от такива подбуди и потребности да се дока-
жат като защитници, родителите често минават границата на допустимото поведение 
и това основателно дразни учителя. Няма особен смисъл да се спори с родителя в та-
къв момент, но е особено важно да му се помогне да разбере, че е полезно за децата 
да бъдат оставени сами да се борят и да се научат да губят, като приемат по-ниските 
оценки като моментен резултат, който може да се промени, ако положат достатъчно 
усилия. В този смисъл родителите се нуждаят от разграничаване на това, че да 
помагаш на детето си не означава да правиш нещата вместо него или да филтрираш 
неговите преживявания, за да изпитва то само хубави емоции. Много по-ценно е 
ученикът сам да проведе разговор с учителя, ако е недоволен от оценката или иска да 
разбере как може да покрие определени изисквания, дори и този разговор да не до-
веде до очаквания резултат. 

Утвърждаването на партньорски взаимоотношения с родителите е важно да бъде 
постоянен процес, а не епизодична акция по търсене на съдействие в критични или 
спешни случаи. Този процес започва със запознаването на първата родителска среща, 
когато се събира информация за индивидуалните особености на ученика и ако е необ-
ходимо, се обсъждат деликатни въпроси, свързани със здравословното състояние на 
детето или негови специфични потребности.  

Установеният първоначален контакт с родителя следва да се поддържа и развива 
чрез използването на подходящи форми за редовна комуникация. Постепенно могат 
да се въвеждат и нови форми: електронен дневник; сайт на класа; обща електронна 
поща; затворена група в социалните мрежи; съобщения и др. Въпреки напредъка на 
технологиите, някои родители все още трудно се организират да ползват редовно 
електронни форми на комуникация. Те продължават да се чувстват по-добре, ако 
общуването с тях е директно, очи в очи, а не опосредствано от технически средства. 
Затова не бива да се пренебрегват срещите с родителите след часовете и посещенията 
вкъщи (при необходимост). Колкото и да е странно за по-младите хора, свикнали да 
живеят в световната мрежа, писмата до родителите на хартия продължават да бъдат 
ценени като израз на специално внимание и официалност в комуникацията. Телефон-
ните обаждания си остават не само най-популярен, но и бърз начин за връзка с роди-
теля. Да не забравяме, че комбинацията от форми често е добро решение, за да  се из-
ползват предимствата на всеки тип контакт в зависимост от целта. 

Партньорството с родителите не се свежда до това те родителите да събират пари 
или да закупуват необходими неща за класната стая, макар че те може да са много 
важни за работата с учениците. Партньорство означава двустранен ангажимент в ед-
на обща дейност, при което на равна основа всеки приема да свърши нещо, за да има 
общ резултат, от който и двете страни са заинтересовани и ще получат удовлетворе-
ние от направеното. Привличането на родителите като партньори изисква активност 
и може да стане чрез включване в реално действие и правене на нещо заедно, а не 
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чрез апели как родителите трябва да помагат, да се включват (по принцип) и когато 
има нужда да може да се разчита на тях. 

 

Ето няколко идеи от практиката ми като учител за това, как може да стане това: 
 Като попитаме самите родители и открием в какво се справят добре – още в 

началото на годината на родителска среща можем да пуснем кратка листовка с ня-
колко въпроса, която ще помогне и на самите родители да се замислят, с какво са в 
състояние да участват.  

 Като попитаме учениците за това в какви насоки биха искали някои от роди-
телите да участват в работата на класа. Децата могат да проучат вкъщи и да раз-
говарят с родителите си, да ги убедят да партнират. 

 Като изпращаме послания към родителите от типа: „Твоето дете е важно, 
аз го уважавам и зачитам“, „Каня те да участваш в часовете, защото така дете-
то ти ще се почувства много специално и аз искам да му доставя тази радост“  

Уважението към родителя като личност означава установяване на открита кому-
никация, независимо от неговата професия, от това къде и как живее, какво образова-
ние има или от какъв етнос е. 

Изграждането на партньорска комуникация с родителите надхвърля рамките на 
междуличностните взаимоотношения и става проявление на културата на общуване в 
училищната общност. В комуникацията с родителите се проектират ценностите и 
нормите, определящи организационната култура на училището като институция. За-
това отговорност на директора и на всички останали членове на учителския екип е да 
утвърждават високи стандарти за общуване, които да водят до високо качество на 
обучението, независимо колко усилия изисква тяхното отстояване. 
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„REVERSE” MARKETING: MEANING AND IMPLEMENTATION 
IN THE BUSINESS ORGANIZATIONS’ PRACTICE1 
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Abstract: This paper addresses the issue of „reverse” marketing as there are no publications 
on this topic in the Bulgarian academic and scientific literature. The goal of the paper is to 
present and comment the opinion of different authors and experts about the meaning of 
„reverse” marketing and its characteristics. The paper contains a review of  various 
instruments and methods of „reverse” marketing implementation in international context 
and data of a desk research conducted online on the current situation of the „revers” 
marketing implementation in the practices of a sample of 90 companies on the Bulgarian 
market. The last paper’s part is focused on author’s conclusions about the essence of 
„reverse marketing“ compared to other marketing concepts. 
 
Key words: reverse marketing, proactive buyer, content marketing, reverse product 
development and communications  

 
 

Въведение 
В исторически аспект в маркетинговата теория са известни различни парадигми, 

през които преминавa маркетингът като в момента една от най-актуалните маркетин-
гови концепции и стратегии в потребителския маркетинг е на „социално-етичния“ и 
„релационен маркетинг“, а в Б2Б сектора особено актуална е тази на „релационния“ 
маркетинг. В същото време в различните индустрии се прилагат и различни хибрид-
ни концепции и подходи в зависимост от целите на маркетинговите стратегии. 
„Обърнатият маркетинг“ според едно разпространено схващане в маркетинговите 
среди е маркетингов подход за утвърждаване на бранда, който е подобен на „обърна-
тата психология“, при която едно лице бива карано да прави или говори неща, обрат-
ни на това, което му се казва (Sinha and Foscht, 2007). Дори и на пръв поглед да не е 
за вярване, психолозите са доказали, че „обърнатата“ психология е доста използвана 
и високо ефективна техника за социално въздействие (Cain, 20152). Но всъщност този 

                                                            
1 В България няма точно установен термин за този маркетингов подход и могат да се използват 
и двата израза- „обратен“ и „обърнат“, но моите предпочитания са за „обърнат“ маркетинг и 
затова ще бъде използван този израз.  
2 Виж по-подробно за „обърнатата“ психология, Cain.S.A. 2015 The Reverse Psychology, kindle 
edition; 
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подход не е само това, а има различни проявления. Едни от първите, които спомена-
ват термина „обърнат маркетинг“ са M. Leenders and D. Blenkhor (1988), а един от 
първите, който дефинира компонентите на „обърнатия“ маркетинг според него, това 
е Котлър (Kotler, 1999), който дава и примери за обратно разработване на продукти, 
обратно ценообразуване, обратни комуникации и дистрибуция. Но по-късно, когато 
Интернет и неговите канали и средства добиват голямо разпространение и развитие, 
много автори добавят различни проявления на „обърнатия“ маркетинг, не само дей-
ностите свързани с маркетинг-микса. Парадоксално е, че в един период дори се заго-
вори, че традиционният маркетинг „умира“, което е твърде крайно твърдение, но ис-
тина е, че маркетингът търси нови подходи, един от които е и „обърнатият“ марке-
тинг, който в много случаи спомага за по-бързо постигане  на маркетинговите цели.  

В първата част на доклада се разглеждат същността на „обърнатия маркетинг“ и 
различните становища относно дефинирането му като по-различен маркетингов под-
ход. За тази цел е направен преглед на наличната литература – статии, изследвания и 
онлайн публикации по проблема, а втората част на статията съдържа информация от 
„кабинетно проучване“ на автора т.е. проучване на информация онлайн относно раз-
лични практики на прилагане на „обърнатия маркетинг“ в дейността на бизнес ор-
ганизациите в международен мащаб и в България. 

 
Същност на „обърнатия маркетинг“ – преглед на публикации по проблема  
„Обърнатият маркетинг“ е всяка маркетингова стратегия, която насърчава потре-

бителите да търсят компания или продукт за своите нужди, отколкото директно да 
рекламира и продава на потребителите  своите продукти и/или услуги. Компаниите 
правят това по начини, но най-често използваният  метод е да се осигури ценна и по-
лезна информация на потребителите без разнообразни да има апел да купуват нещо. 

„Обърнатият маркетинг“ е концепт, при който потребителят търси фирмата, а не 
маркетологът да търси потребителите. При този подход фирмите насочват внимание-
то на потребителите към техния бранд опитвайки се да създадат клиентска лоялност 
по необичаен начин. Всъщност създаване на ценност на бранда е характерно за ус-
пешния „обърнат“ маркетинг и това е една от основните ползи от този  маркетингов 
подход.  Споделя се от различни автори мнението, че „обърнатият маркетинг“ е вид 
маркетингова стратегия, която насърчава клиентите да търсят и избират компании 
вместо да се използват агресивни скъпи рекламни кампании и средства. Стремежът е 
да се изгради доверие към компанията като експерт в областта и така клиентите да 
купуват от нея  (Sundaresan, and Shamdasani, 2016) и като цяло целта е инициативата 
за първи контакт да се прехвърли от продавача към купувача (виж Фиг. 1). Според 
други автори като Leenders и Blenkhorn „обърнатият маркетинг“ е агресивен и има-
гинерен подход с оглед постигане на целите за продуктова реализация (Leenders and 
Blenkhorn, 1991). Според Biemans and Brand (1995) драстичните промени в динамика-
та на пазарите изисква от фирмите  да променят драстично поведението си в целия 
покупателен процес и по-точно фирмите са принудени да предприемат по- активно,  
дори агресивно поведение в подхода си и комуникациите преди продажбата (пак там, 
1995).  Само бюджетът и въображението може да ограничи възможностите, но пък 
бюджетът е функция от това, какво е необходимо, за да е конкурентен продуктът.   
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На практика при маркетинговите кампании в „обърнатия маркетинг“ се използват 
същите комуникационни канали – телевизия, радио, онлайн реклама, както и при тра-
диционния маркетингов подход, но разликата е в различните и „обърнати“ или прос-
то оригинални послания3 и съдържание, които целят по-скоро да мотивират потен-
циалните потребители и клиенти да търсят и се свързват с тях, за да им продават про-
дукти или услуги, отколкото да локализират и таргетират строго дефинирани сегменти. 

Тъй като при „обърнатия маркетинг” не се отделя толкова внимание в посланията 
и рекламите на качеството и цената, този подход позволява на компанията да посвети 
повече място в социалните мрежи и рекламите си на принципите си, на продуктовата 
полезност, на корпоративната социална отговорност и етичните практики и по този 
начин да подобри имиджа на бранда си, тъй като според различни изследвания еко-
логичното и етично съзнание на потребителите нараства4. Освен това поднесената 
полезна информация действа като съветник на потребителите и им помага да вземат 
по- информирано решение. Ако фирмата успее да докаже и убеди потребителите, че 
брандът й е надежден и има етични практики, а не е просто бранд самоцелно насочен 
към печалба, тогава има шанс имиджът на този бранд да се подобри значително. 
Всъщност „обърнатият маркетинг“ се наблюдава тогава, когато клиентите стават 

                                                            
3 Що се отнася до комуникационната страна на „обърнатия маркетинг“, отдавна са известни 
примери на кампании с обърната реклама, без да се цели да се създава продукт, а просто в 
името на някаква кауза. Такъв е примерът със слогана против тютюнопушенето, чийто автор е 
рекламният гуру Дейвид Огълви: „For more information on lung cancer keep smoking!”;  
4 Global Consumers Seek Companies That Care About Environmental 
Issues,https://www.nielsen.com/eu/en/insights/article/2018/global-consumers-seek-companies-that-
care-about-environmental-issues/ ,2018, достъп 20 май 2020 г.; Hebets, Sh. The Rise of 
Environmental Consciousness in Business and Brands, nov. 2019,  
https://www.highbrowmagazine.com/10241-rise-environmental-consciousness-businesses-and-
brands, достъп 15 април, 2020;  
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„маркетолози“. Социалните мрежи са типичен пример в много случаи на такъв  мар-
кетингов подход. Клиентите на различни продукти и услуги „маркетират“ към други 
потенциални клиенти и организации чрез своите положителни коментари и препоръ-
ки. Това е и голямата разлика между социалните мрежи и традиционните медии, 
където имаме еднопосочна комуникация от компанията към потребителите и в класи-
ческия случай това е монолог и липсва диалогът, докато в социалните мрежи често 
възникват дебати с аргументирани мнения защо е полезен продуктът или защо не е и 
кои са силните му страни. 

Както стана ясно по-горе, според едно от определенията за „обърнат маркетинг“ 
това е маркетингов подход, при който купувачът е проактвен и полага сериозни уси-
лия да се „продаде“ на доставчика и особено в Б2Б пазарите. Котлър още преди 20 го-
дини споменава за „обърнат“ маркетинг в отношенията с доставчиците и твърди, че 
много компании са променили значително поведението си в това отношение и са на-
малили броя на доставчиците си от 20-80% (Kotler,1999). Те стават много активни по 
отношение на търсенето на доставчици, от които си доставят по-голям дял от сурови-
ните и материалите, които им са необходими. Различни автори също подчертават, че 
подходът „обърнат маркетинг“ може да бъде много полезен за фирмите в тяхното по-
купателно поведение и взаимоотношенията им с доставчиците т.е. те трябва да станат 
проактивни в поведението си като купувачи (Biemans аnd Brand, 2006).  Практиката в 
различни страни сочи, че вече все повече производители използват „обърнатия мар-
кетинг“ във взаимоотношениятa си с доставчиците, като се представят в много слу-
чаи на отделна страница в сайта си за доставчиците с оглед да изградят подходящ 
имидж на клиент за тях. По този начин те получават по-голямо разнообразие и пред-
лагане от качествени доставчици и така имат повече опции за  избор. Интересен при-
мер в това отношение е „Сони“, тъй като компанията комуникира и прави по този 
начин избора на своите доставчици. Потенциалните доставчици са поканени да про-
учат политиката по снабдяване на „Сони“, структурата и процедурата за избора/„ква-
лифицирането“ на доставчика5. Процесът на „продаване“ на една фирма към достав-
чика включва следните стъпки:  

‐ Предприемане на стъпки за развиване на взаимоотношения; 
‐ Използване на преследване, за да убеди доставчика; 
‐ Предлагане на атрактивни цени, срокове и условия;  
‐ Включване на доставчика в процеса на разработване на нов продукт; 
‐ Подобряване на възможностите и потенциала на доставчиците за доставяне на 

предпочитаните стоки и услуги (Biemans and Brand, 2006); 
 

Въпреки многото начини за прилагане на този маркетингов подход, всеки от тях 
следва следните принципи:  

‐ Откриване на това, което е най-важно за потребителите, за да бъде превърнато 
в стойност за него; 

‐ Осигуряване на причина за потребителите да потърсят компанията, а не друга; 
‐ Предлагане на потребителите нещо ценно преди да се затвори сделката; 
 
Създаване на стойност е една от основните цели на „обърнатия“ маркетинг. Чрез 

кампанията си „Не купувай това!“, компанията „Patagoniа“ успява да се позиционира 
като надежден източник на информация за природосъобразна и икономическа устой-
чивост. Компанията е установила тези ценности като важни за своите потенциални 

                                                            
5 https://prezi.com/rujaeqxqcufp/reverse-marketing /, достъп 19 април 2020;  
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клиенти и по тази причина те разработват промоционни материали за своето пози-
циониране като авторитет по тези теми. Според някои автори този маркетингов под-
ход е много подходящ и се възприема добре във „възникващите“ пазари, тъй като те 
имат голям потенциал за растеж и стават все по-важни за мултинационалните компа-
нии. Уникалните условия във „възникващите“ пазари водят до нарастващ натиск да 
се предлагат креативни маркетингови решения, които освен това могат да се из-
ползват и в цялата мрежа на мултинационалната компания (Leposky et al. 2010) . 

Макар, че има някои опити „обърнатият“ маркетинг да се определи като нова па-
радигма, това не е реалистично, защото не се забелязват коренни различия в основ-
ните цели с традиционния маркетинг, а освен това този подход има общи аспекти 
едновременно с релационния и с транзакционния маркетинг, защото: от една страна 
спомага за изграждане на взаимовръзки между продавач и потребители и между дос-
тавчик и производител, но в същото време допринася и за бързо нарастване и реали-
зиране на продажбите. Можем да обобщим някои характеристики на този маркетин-
гов подход така: при него фирмите са лоялни към клиентите си, дава се контрол на 
клиента и при този подход маркетолозите  трябва да се държат сякаш са клиенти на 
клиентите си.   

 
Подходи на „обърнатия маркетинг“ и конкретни приложения 
 

Първо: В много случаи този маркетингов подход в началото е имагинерен, 
необичаен, нетрадиционен, защото не превъзнася продукта/услугата, дори може да 
има противоположен анонс към потребителите- да отрича някакви характеристики на 
продукта или дори да не го представя, като в последствие вече продуктът добива 
реално измерение и характеристики. 

Компанията „Patagonia“ използва по интересен и необичаен начин „обърнатия“ 
маркетинг, а именно: Вместо да полага усилия за успешно конкуриране с други ком-
пании на пазара, убеждавайки потребителите, че нейните продукти са най-добрите, 
Патагония започва да изгражда имидж на голямо взаимно уважение между фирмата и 
потребителите. В своя известна кампания в деня на „Кибер понеделника“ през 2011г., 
компанията извежда на пазара един от своите модели якета с послание „Не купувай 
това яке“!6. Онлайн рекламите като част от цялата кампания апелираха към потреби-
телите да помислят сериозно преди да купят някакъв продукт и особено, когато става 
дума за онлайн покупка в този ден – Кибер понеделник. Фирмата е подготвила и раз-
пространила много информационни материали за това колко много отпадъци и 
замърсяване причинява ненужния и необмисления консюмеризъм. Целта не е била 
естествено да се спрат потребителите да купуват нейните продукти, а просто да про-
кара индиректно идеята, че „Patagonia“ е компания, която е по-загрижена за устойчи-
востта и потребителското доверие, отколкото за собствената си печалба7. Това пос-
лание заедно с етичните практики на компанията изгражда силна връзка със „зелено“ 
мислещите потребители и на практика повишава значително продажбите им-над 30% 
чрез много ефективна форма на обърнатия маркетинг. „Patagonia“ е неконвенциона-
лен бранд не само заради начина, по който отхвърля масовия консюмеризъм, но и 
заради начина по който мисли за модата. Самата дума „мода“ съдържа конотация за 
купуване на продукт заради това, че е модерен или заради неговата естетика, но 

                                                            
6 https://swiped.co/file/advertising-patagonia/ , достъп 15 април 2020 г.; 
7 https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-08-28/patagonias-buy-less-plea-spurs-more-buying, 
достъп 20 април 2020 г.; 
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„Patagonia“ отхвърля точно тази традиционна потребителска мотивация. Компанията 
иска да даде други причини, мотиви на потребителите, заради които да купуват про-
дуктите й. 

 

 
 

Друг пример за необичаен подход при “обърнат” маркетинг е примерът с 
Orabrush, продукт за почистване на езика, от който са продадени 2000 бройки само за 
първата година от пускането му на пазара. Компанията създава серия от смешни ви-
деа в Youtube, в които няма никакви намеци за продажби, а един мъж в костюм като 
гигантски език, който преживява някои смешни ситуации. Потребителите харесват 
много видеата и те стават вирал маркетинг8. Това довежда до масова поръчка от най- 
голямата дискаунт верига „Wallmart“ – 735 000 бройки от продукта по лавиците на 
техните магазини. Крайният резултат след по-малко от 1 година: ниско бюджетни, но 
атрактивни видеа, малка реклама във Фейсбук водят до няколко милиона печалба 
(Shamdasan and Sundaresan, 2016). 

 

Второ: „Обърнато“ разработване на продукти и реализация  
В контекста на „обърнатия“ маркетинг възниква въпросът „какво значи обърнато 

разработване на продукти“? Това се случва, когато една компания започва да създава 
продукти за реалния живот, които са копия на такива, показани за първи път в няка-
къв филм, ТВ сериал или предаване. Когато даден продукт от известен филм или се-
риал стане много харесван и добие голяма популярност, тогава някоя фирма използва 
тази възможност и започва да го произвежда. Това е типичен пример за „обърнато“ 
разработване и реализация на продукт. Има различни подобни примери в бизнес 
практиката, като един от най-известните примери за това е случаят с известния филм 
„Форест Гъмп“, където Форест и приятелят му Буба мечтаят за откриване заедно на 
заведение за скариди и тази идея след това бива използвана за изграждане на верига 
от ресторанти с имената на двамата герои – Bubba-Gump, които са били успешни за 
известен период9.  

Подобен емблематичен пример за този маркетингов феномен е от филма „Drive”, 
където актъорът Раян Гослинг играе роля на шофъор, който денем се занимава със 

                                                            
8 https://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/reverse-marketing.html, достъп 15 април 
2020 г.;  
9 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HWXEsCKBC4U#!, достъп 15 май 
2020 г.; 
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законни дейности, но нощем е шофъор под наем и често извършва поръчки на крими-
налния елементи. Във филма Гослинг носи оригинално яке със скорпион, което се ха-
ресва толкова много на феновете на филма, че една компания за производство на об-
лекла решава да направи реплика на якето и да го продава онлайн, което се оказва ус-
пешен „обърнат“ маркетинг10. Но обърнатият маркетинг от този вид работи успешно 
и чрез телевизията, като такъв е казусът с обичания в САЩ сериал Тhe Office, както и 
анимационният филм Simpsons. Изборът на Homer за бира „Duff” се превръща в реал-
на бира с високи продажби, която може да се купи в избрани магазини за алкохол в 
Северна Америка . 

 
 

 
Трето: Според някои автори този маркетингов подход в много случаи може да 

бъде наричан и „Маркетинг чрез търсачки“ (Search Engine Marketing), тъй като про-
цесът на взаимоотношения с клиента в дигиталната ера започва с търсене от страна 
на потребителя на продукти или услуги чрез важни за него ключови думи (McGovern, 
2013) отразяващи очакванията му за някакви атрибути на продукта или услугата. В 
същото време в традиционния маркетингов подход маркетинговите усилия на бранда 
инициират първия контакт във взаимоотношението „потребител-бранд“. „Маркетин-
гът чрез търсачки“ е в известна степен стратегически маркетингов подход, защото 
среща потребителя в критичен момент: когато той търси специфичен продукт или 
услуга, който от своя страна самата фирма предлага. Срещайки потребителите в този 
момент за фирмата това е по-ефикасно и по-смислено, отколкото да се разчита на 
реклама, която тече по време на вечерята на потребителите им или по време на фил-
ма. Когато фирмите прилагат „маркетинг чрез търсачки“ при стартиране на етапа 
„Разработване на нов продукт“ има винаги основаване на някакви идеи, изисквания, 
очаквания от страна на клиентите, установени от онлайн търсенето им. „Обърнатият“ 
маркетинг чрез търсачки изисква сравнително малък бюджет и това може да бъде 
основа на добра маркетингова стратегия за малкия и средния бизнес. 

 

Четвърто: Друг подход при „обърнатия маркетинг“ е  контент маркетингът т.е. 
публикуване на полезно съдържание под всякаква форма в социалните мрежи и уеб 
сайтове – бели статии, фирмени блогове в сайтовете, полезни видеа за използването 
на продукта, за индиректни ползи и др. Според R. Lieb контент маркетингът не е ня-
какъв каприз, а вече жизнено важна необходимост за фирмите в технологичната ера 
(Lieb, 2011). Използваният канал в такива случаи са социалните мрежи – Фейсбук,  

                                                            
10 http://www.shop-steady.com/Drive-Mens-Replica-Racer-Jacket-p/drive001.htm, достъп 25 април 
2020 г.; 
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ЛинкедИн, Инстаграм, Туитър, и видео платформите като Youtube. В тях потребите-
лите правят коментари, а според някои мнения коментарите са добър пример за 
„обърнат“  маркетинг. Най-добрите коментари са автентичните, защото това са реал-
ни потребители, които споделят мнения за нещата и условията, които ги интересуват. 
Още през 2013 година проучването на Edelman Trust Barometer, което обхваща 27 
пазара и извадка от 33 000 респонденти, показва, че доверието в „човек като мен“ е 
нарастнало от 43 на 65% 11. Фирмите губят доверието на потребителите и клиентите, 
а това се отразява и на брандовете и затова повишаване на доверието в бранда чрез 
контент маркетинг би било голямо предимство за фирмата. Но през последните 2 го-
дини има ръст на доверието в бизнеса в 21 от всички 27 пазара, като най-ниско е до-
верието на потребителите в Турция, Русия, Ирландия и Южна Корея12 Международ-
но маркетингово изследване с 845 потребители в няколко страни относно влиянието 
на социалните мрежи върху брандовете и възприемането им сочи, че правилното из-
ползване на социалните мрежи има положителен ефект върху двете основни димен-
зии на ценността на бранда – разпознаваемост и бранд имидж (Godey, B. et al, 2016). 
Следователно необходимостта от непрекъснато създаване на ценно съдържание за 
потребителите в социалните мрежи вече се превръща в императив, което да насърча-
ва и предизвиква печеливша интерактивност на клиентите. Примерите в това отноше-
ние са много: Чрез предлагане на полезни съвети, помощ и подходяща информация, 
компаниите целят да изградят доверие у потенциалните потребители, които търсят 
такава информация и по този начин да ги привлекат. Те се стремят да изградят увере-
ност и самоуважение у клиентите на основата на  информираност и предизвикване на 
положителни емоции.  Показателен пример за такъв подход е успешната кампания на 
„Dove“ използваща оригинален психологически подход спрямо потребителите на 
бранда. Конкурентните на „Dove“ фирми наблягат на недостатъците на потребите-
лите и как продуктът им може да подобри визията им драстично или поне да прикрие 
тези недостатъци. Обратно на тях, „Dove“ набляга в кампанията си на естествената 
красота на потребителите и на различната женска привлекателност, отколкото да хва-
лят продуктите си. В същото време използват и обикновени жени, а не модели в рек-
ламите си и успяват да направят продажби за над 1 млрд. долара само от тази кам-
пания (Sundaresan and Shamdasani, 2016). Подходът на застрахователната компания 
„AVIVA” е подобен на този на „Dove“13. В своите реклами те казват на своите потре-
бители, че те вече имат своя щастлив живот, но компанията може да им помогне да 
го направят още по-приятен като ги научат и накарат да пробват нови неща. Тези 
реклами и послания са мотивирали потребителите достатъчно, за да изберат 
„AVIVA” пред нейните по-едри конкуренти.  В сферата на услугите примерно салони 
за красота/козметични услуги, ако прилагат „обратния маркетинг“, би трябвало да 
казват на потенциалните си клиенти, че фирмата се радва на тяхната красота и при-
влекателност, независимо дали ще ги посетят. Такова послание има задачата да съз-
даде положителни асоциации, повдигащи увереността на клиентите и с това нараства 

                                                            
11 https://www.edelman.com/research/2013-edelman-trust-barometer, достъп 22 май 2020 г.; 
12 https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-
02/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf, достъп 25 май 2020 г.; 
13 Кампанията на AVIVA e много позитивна, „усмихната“ със слогън „Hello Life, hello AVIVA! 
“и предизвиква приятни емоции у потребителите, кара ги да гледат на живота си от светлата 
страна, но предизвиква и желание за подобряването му 
https://brandequity.economictimes.indiatimes.com/news/advertising/aviva-targets-millennials-with-
new-brand-campaign/74490586 , достъп 20 април 2020 г; 
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и нагласата им да посетят салона. Рекламните  кампании на споменатите компании с 
тези „обърнати“ и нетрадиционни послания и подход сочат, че имат няколко марке-
тингови ефекта, а именно: привличат се нови потенциални клиенти и се увеличава 
трафика към сайтовете им, както и към акаунтите им в социалните мрежи. В Бълга-
рия има доста положителни примери за доставяне на полезно съдържание за клиенти-
те, но под форма на печатна брошура или бюлетин. В аптечната верига „Afia“ от ня-
колко години разпространяват в обектите си ценна здравна информация в безплатен 
журнал и дори го предоставят в торбичките със закупени лекарства от обекта. 

 

Пето:  Фирмите с ориентация към този маркетингов подход в много случаи имат 
силна политика на корпоративна социална отговорност и я използват като индирек-
тен инструмент за привличане и задържане на клиенти, държащи на определени цен-
ности. Така се постига и утвърждаване на бранда. Пример за малък бизнес използващ 
„обърнат  маркетинг“ е фармацевтичната компания  Swati Spentose – фармацевтична 
компания, която основава фондация „Pедки и подценени болести“. Мисията на тази 
фондация е да подкрепя хора с редки болести като Bone Disorder, Kidney Inflammation, 
Алцхаймер и урологични нарушения и тя е отличен пример за това. Като фармацев-
тична компания, посланията й целят да убедят потребителите си чрез фондацията, че 
те са ангажирани с проблемите им, че се вълнуват за благосъстоянието на крайните 
си клиенти и ще останат свързани с тях чрез фондацията. Видимата информация за 
социалната отговорност на фирмите индиректно влияе върху проактивното поведе-
ние на потребителите, които са със социална чувствителност и нагласа (Hildebrand, 
D., et al., 2011) и затова фирмите използват корпоративната социална отговорност 
като маркетингов инструмент14.  

 

Шесто: Когато става въпрос за „обърнат“ маркетинг спрямо доставчика се наб-
людава и включването му в процеса на разработване на новия продукт (Котлър, 
1999). Фирмите все по-активно работят с доставчиците си и по време на процеса на 
разработване на нови продукти. Crysler е един от показателните примери за изграж-
дане на дълготрайни взаимоотношения с някои от доставчиците си като партнъори, с 
които заедно работят за подобряване на качеството на крайния продукт и логистика-
та. Компанията Whirlpool е също емблематичен пример за работа с доставчиците пре-
ди и по време на разработване на продуктите си. Преди разработване на проекта за 
нова перална машина компанията задължително поставя изискванията си за стомане-
ните части, за мотора, за пластмасовите детайли и търси възможно най-добрите 
решения за продукта си заедно с доставчиците. Що се касае до „обърната“ логистика, 
според някои изследователи тя помага на търговците на дребно да намалят разходите 
си по доставките и да подобрят своята политика по връщане на дефектните стоки 
(Jack et al., 2010).  

 

Методически аспекти на проучването  
Обект на настоящото онлайн проучване бяха 90 фирми опериращи на българския 

пазар в потребителския маркетинг – предимно малки и средни  фирми15, от които 
49,4% са производствени в леката промишленост – храни, напитки, облекла и обувки, 
                                                            
14 Corporate social responsibility: the ultimate marketing tool, 
https://www.europeanceo.com/business-and-management/corporate-social-responsibility-the- 
ultimate-marketing-tool/, достъп 16 март 2020 г. 
15 Изследването не е представително поради малкия обем на извадката, но дава една реалис-
тична моментна картина на прилагането на контент маркетинг от малките и средни фирми на 
българския пазар;  
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мебели, битово оборудване и др., а останалите са в сферата на различни видове 
услуги. Подборът на фирмите бе направен от Български фирмен каталог 
(https://firmi.v.bg/), като около 95% от фирмите в извадката са микро-, малки и средни 
предприятия.  По този начин бяха обхванати представители на голяма част от бизнес 
организациите на българския пазар. 

Фокусът в настоящото изследване е върху един от най-използваните подходи в 
„обърнатия маркетинг“, а именно върху контент маркетинга и върху съдържанието 
на уеб сайта на бизнес субектите. Предмет на изследване е поведението на бизнес 
субектите в социалните мрежи – Фейсбук, ЛинкедИн, Туитър. Показателите, по кои-
то бе направен анализът на поведението на фирмите от извадката са следните:  

-  наличие на полезно съдържание – бели статии, съвети, видеа с инструкции вкл., 
видеа качени от потребители, игри, допитване до потребителите (Poll), FB 
месинджър и др.  

-  наличие на корпоративен/фирмен блог с полезно съдържание; 
-  уебсайт с актуална и полезна информация и с добра оптимизация;  
- наличие на информация в уеб сайта за дейности свързани със социалната отго-
ворност на фирмите; 

 
Анализ на прилагането на „обърнат маркетинг“ от фирми на българския пазар 
Обект на настоящото онлайн проучване бяха 90 фирми опериращи на българския 

пазар в сферата на потребителския маркетинг, от които 49,4% са производствени: 
21,9% за производство на храни и напитки, 13,2% – на облекла и обувки и 14,3% за 
производство на мебели и оборудване на санитарни помещения т.е. предимно фирми 
от леката промишленост. Другите 3 вида фирми са от сектора на услугите: хотели и 
туроператори – 17,6%, услуги – ИТ и др. услуги вкл.транспортни – 25,3% и спа- и 
фитнес центрове и салони за красота – 7,7 % (виж Табл. 1) 

 
Table 1: Структура на извадката според профила на фирмите  

и наличието на активен уебсайт 
 

 Храни, 
напитки 

Облекла Мебели Хотели, 
туроперат. 

ИТ, 
услуги 

Спа-
фитнес 

(% от извадката) 22,2 13,3 14,5 16,8 25,4 7,8 
Уебсайт 
(% от групата) 

85,0 91,3 100,0 88,2 94,6 100,0 

 
Според анализа над 85% от фирмите във всеки от проучените сектори имат акти-

вен уеб сайт, като интересен е фактът, че най-нисък е процентът на бизнес субектите 
без такъв сайт в групата на производителите на храни и напитки  (пак Табл.1). 

Важен в въпросът също, какво е поведението на фирмите на българския пазар от 
гледна точка на използване на контент маркетинг в социалните мрежи чрез възмож-
ните средства описани по-горе: публикуване на „бели“ статии, полезни съвети, видеа, 
оригинално съдържание качено от потребители, игри и др. Най-активно се използва 
Фейсбук – от 46 до 71% от фирмите в различни сектори публикуват някакъв вид 
полезно съдържание в този канал, като най-висок е дялът на фирмите в групата на 
спа-уелнес и фитнес центрове, салони за красота – 71,5%, а най-нисък е дялът на 
фирмите от „групата на „мебели и обзавеждане на санитарни помещения“ – 46,2% 
(виж Табл.2). Според информацията от проучването LinkedIn и Twitter  се използват 
за контент маркетинг слабо от фирмите в България: дялът на фирмите от различните 
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сектори ползващи ЛинкедИн за публикуване на полезно съдържание е между 7 % 
(мебели и обзавеждане на санитарни помещения) и 14% (Спа-, уелнес и фитнес цент-
рове), а Twitter е още по-слабо използвана социална мрежа – между 5% и 14% от 
фирмите (виж Табл. 2). Всичко това говори за факта, че мениджърите на по-малките 
фирми в България не са наясно колко полезен може да бъде фирменият блог за доста-
вяне на полезна информация за потребителите и за комуникацията с тях. Но дори по- 
големи фирми, които бяха включени в извадката, нямат акаунти в Twitter, което е па-
радоксално, като се има предвид, че маркетингът чрез социални мрежи е значително 
по-евтина маркетингова алтернатива, отколкото чрез традиционните електронни медии. 

По отношение на наличие на полезно съдържание в уеб сайта на фирмите от 
извадката, събраните данни ни дават основание да обобщим, че все още има неиз-
ползван потенциал в това отношение, тъй като в повечето сектори само около 1/3 от 
фирмите използват тази възможност, като най-активни са фирмите в групата „спа-, 
уелнес, фитнес центрове-57,2% от тях (виж Табл.2).  

 

Table 2: Наличие на полезно съдържание в отделните социални мрежи  
по отделни сектори* 

 

 Храни, 
напитки 

Облекла Мебели Хотели, 
туроперат. 

ИТ, 
услуги 

Спа-
фитнес 

Фейсбук 65,0 % 49,8% 46,2% 61,0% 55,9% 71,5% 
ЛинкедИн 10,0% 8,3% 7,7% 12,2% 12,9% 14,3% 
Туитър 5.0% 14,3% 15,4% 12,2% 12,9% 14,3% 
Фирмен блог 5,0% 8,3% 7,7% 6,1% 8,6% 7,7% 
Уебсайт – полез-
но съдържание 

25,0% 16,6% 30,8% 36,6% 34,4% 57,2% 

Информ.за КСО  15,0% 16,6% 23,1% 24,4% 17,2% 28,6% 
* таблицата съдържа относителните дялове на фирмите по отделните показатели 

 
Повече се набляга на традиционно съдържание- рекламни послания, фотографии 

и видеа публикувани от фирмите без нетрадиционни похвати и обърнати и оригинал-
ни послания. 

Фирменият блог като възможност за публикуване на полезно съдържание, какъв-
то се използва много активно от фирмите в страните с по-развити икономики, все 
още не е популярно средство в България – най-голям е дялът на фирмите в сектора на 
ИТ и професионални услуги – 8,6%, които публикуват различни видове полезна ин-
формация в блога си. Този факт е странен, тъй като блогирането и видео-блогът са 
разпространени сред независимите експерти, хора на изкуството, модата и спорта 
или т.н. инфлуенсъри, както и сред други лица в България, а не се използва по-масово 
в бизнес практиката на фирмите.  

За разлика от маркетинговата практика на по- едрите бизнес субекти в България 
и чужбина, по-голямата част от малките фирми на българския пазар нямат информа-
ция на своите сайтове и за дейностите си свързани със социалната им отговорност т.е 
дори и да имат такава политика, тя не е видима на уебсайтовете им. Това е голям 
пропуск, защото сегментът на потребителите, които се интересуват от философията и 
поведението на брандовете, които потребяват, нараства постепенно, както бе споме-
нато по-горе. При наличие на толкова информация включително и в Интернет от-
носно ползата за бранда от  социално отговорно поведение на фирмите, е необяснимо 
поведението на българските малки и средни фирми, които не използват този ефекти-
вен маркетингов инструмент за популяризиране на марката си и за привличане на 
нови потенциални клиенти. 
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Заключение  
На основа на прегледа на схващанията и на примерите от международната марке-

тингова практика може да се заключи, че при този подход без да има коренна промя-
на в рамката, в която се решават маркетинговите проблеми т.е. маркетинг-микса, в 
някои случаи има известни различия от традиционния маркетинг и най-вече в „обър-
натите“ маркетингови комуникации и „обърнат‘ процес на разработване на нови про-
дукти. Следователно „обърнатият“ маркетинг не може да се определи като нова мар-
кетингова парадигма, защото не се забелязват коренни различия в основните цели с 
традиционния маркетинг.  

Наред с това „обърнатият“ маркетинг като по-различен и по-рядко използван 
подход има общи характеристики едновременно и с релационния и с транзакционния 
маркетинг, защото от една страна спомага за изграждане на взаимовръзки между 
продавачи и потребители и между доставчик и производител, но в същото време до-
принася и за бързо нарастване и реализиране на продажбите. „Контент“ маркетингът 
в социални мрежи все още не е ефективно използван за нуждите на „обърнат“ марке-
тинг в стратегиите и програмите на бизнес организациите в България- повече при го-
лемите компании и много слабо при малките фирми. Българските фирми използват 
засега много слабо „обърнатия“ маркетинг – предимно контент маркетинг във 
Facebook и имат незначителна активност в LinkedIn и Тwitter. Практиката на корпора-
тивен блог също не е застъпена в маркетинга на фирмите на българския пазар с мал-
ки изключения при някои по-големи фирми. Все още няма достатъчно натрупана 
емпирична информация от пазарите и от анализи на маркетинговия ефект на конку-
рентни брандове в международната практика прилагащи „обърнат“ маркетинг, спо-
ред която този подход непременно води до утвърждаване на бранда и до по-високи 
продажби. 

 
Литература 
 

1. Blenkhorn, D.L. and  Banting, P.M.,  How reverse marketing changes buyer—seller 
roles, 1991, Industrial Marketing Management Vol. 20, issue 3, pp. 185-191 

2. Blenkhorn, D.L. and  Banting, P.M, Reverse Marketing: The New Buyer-Supplier 
Relationship, New York, 1988,  The Free Press, 1988, pp. 

3. Cannon, Joseph P. and Homburg, C., Buyer-Supplier Relationships and Customer Firm 
Costs, 2000, Journal of Marketing, January,65, pp. 29-43.  

4. Cain, S.A., Appliying Reverse Psychology, 2015, Kindle edition, 
https://www.amazon.com/Reverse-Psychology-Marketing-Death-
Traditional/dp/0230507549,  достъп 17 април 2020 г.   

5. Godey, Br., Manthiou, A. Pederzoli, D., Rokka J., Aiello, G. , Dovito,R. and Singh,R, 
Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and 
consumer behavior, 2016, Journal of Business Research, Volume 69, Issue 12, 
December, pp. 5833-5841 

6. Hildebrand,D., Sen, Sancar, and C.B. Bhattacharya, Corporate social responsibility: a 
corporate marketing perspective, 2011, European Journal of Marketing, sept., pp. 1353-
1364, https://doi.org/10.1108/03090561111151790  

7. Jack, E.P., Powers, T.L.& L. Skinner, Reverse logistics capabilities: antecedents and 
cost savings, 2010, International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management, pp. 228-246 

8. Kotler, Ph., Kotler on Marketing, 1999, The Free Press, NY, 
https://books.google.bg/books?id=iHW xeT7 
X5YYC&pg=PT90&lpg=PT90&dq=reverse+marketing,+including+distributors+in+the



 
 
 
 
 

Международна научна конференция „ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ, 
МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2020 

 

155 

+product+development&source=bl&ots=ehdKCV6CQS&sig=ACfU3U3JiRUMy0_UJE
6xjwtuwRHl5U6QKg&hl=bg&sa=X&ved=2aKEwjVitP6ttvpAh, 
UNzIUKHcgeC9gQ6AEwEHoECAkQAQ#v=onepage&q=reverse%20marketing%2C
%20including%20distributors%20in%20the%20product%20development&f=false, 
достъп 13 март 2020 г.   

9. Leenders, M.R. &  Blenkhorn,D.L. Reverse Marketing, 1988, New York: The Free 
Press, 196 р.2 

10. Leposky, Т. Arslan,А. & M. Kontkanen, Determinants of reverse marketing knowledge 
transfer potential from emerging market subsidiaries to multinational enterprises’ 
headquarters,  Journal of Strategic Marketing, 2017, Vol. 25, issue 7, pp. 567-580; 

11. Lieb, R.,  Content Marketing: Think Like a Publisher, 2011, Que Publishing, pp.2-4, 
McGovern, G., Customer Experience: The Growth of Reverse Marketing,, oct. 15   

12. Rajasekar, D., Reverse Marketing – a new perspective in the current marketing  scenario, 
2015, Asian Journal of Management Science,1(1). Retrieved September 15, 
www.literatipublishers.com/Journals/index.php? Journal =AJMS&page7, достъп 10 
април 2020 г.  

13. Shamdasani, P. & B. Sundaresan, The Role of Reverse Marketing in Affecting Purchase 
Decisions and Brand Image, 2016, Christ Universiti, Bangaluru, dec. 
https://www.academia.edu/30587721/The_Role_of_Reverse_Marketing_ 
in_Affecting_Purchase_Decisions_and_Brand_Image, достъп 15 април 2020 г.   

14. Sinha, I. and Forscht T., Reverse Psychology Marketing: The Death of Traditional 
Marketing and the Rise of the New „Pull” Game, 2007, Palgrave, pp. 125-128 

15. Spencer, R. & Missirilien,O., Purchasing Strategy or „Reverse Marketing“: Proposal for 
a Relationship and Network Based Integrative Strategic Framework, 1999, in: 
McLoughlin, Damien. and C. Horan (eds.), Proceedings of The 15th Annual IMP 
Conference, University College, Dublin 

16. Biemans W. § Brand, M.J.,  Reverse Marketing: A Synergy of Purchasing and 
Relationship Marketing, 2006,  Journаl of Supply Chain Management 31(3), pp.28 – 37 

 
Интернет ресурси 
 

1. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HWXEsCKBC4U#!, 
достъп 22 март 2020 г. 

2. https://www.nielsen.com/eu/en/insights/article/2018/global-consumers-seek-companies-
that-care-about-environmental-issues / ,2018, достъп 20 май 2020 г. 

3. Hebets, Sh. The Rise of Environmental Consciousness in Business and Brands, nov. 
2019, https://www.highbrowmagazine.com/10241-rise-environmental-consciousness-
businesses-and-brands, достъп 15 април, 2020; 

4. https://books.google.bg/books?hl=bg&lr=&id=hrxi8b2xOQAC&oi=fnd&pg=PR4&dq=
Reverse+marketing+in+social+media&ots=24DxiNzNpb&sig=giBd8VHiqjwLVEK6U
CSHN_Eb0v8&redir_esc=y#v=onepage&q=Reverse%20marketing%20in%20social%2
0media&f=false, достъп 18 април 2020 г.  

 
За контакти: 
проф. д-р Лина Анастасова 
Ръков. катедра „Маркетинг“ 
Център по икономически и управленски науки  
Бургаски свободен университет 
eмейл:  anastassova@bfu.bg 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

156 

 
НАСОКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ1 
 

проф. д-р Николай Щерев 
Университет за национално и световно стопанство 
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Prof. Nikolay Shterev, PhD 
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Abstract: Undoubtedly, one of the main priorities in the development of the economy is the 
promotion of intelligent specialization in industries in which the country / region has 
competitive advantages to create added value. However, the choice of such productions 
and the way for their market imposition should not be spontaneous, but on the basis of an 
analysis of the positive opportunities and strengths of the business in the region. 
The smart specialization strategy, in contrast to previous innovation and growth strategies, 
is based on a bottom-up approach in which stakeholders work together to open new 
industries as national / local governments assess results. And directs financial mechanisms 
to support those innovative ideas that are best able to realize national / regional innovation 
potential. The stakeholders who co-create innovative ideas include not only the traditional 
Schumpeter entrepreneur, but also individuals (innovators), universities (teachers) and 
research institutes / laboratories (researchers). 
 

Key words: Smart specialisation, innovation, regional focus, circular economy. 
 
 

Увод 
Безспорно един от основните приоритети в развитието на икономиката е насърча-

ване на интелигентната специализация в производства, в които държавата/регионът 
имат конкурентни предимства до създават добавена стойност. Изборът на такива про-
изводства и начина за тяхното пазарно налагане, обаче, не следва да бъде стихийно, а 
на основата на анализ на положителните възможности и силните страни, с които раз-
полага бизнеса в региона. 

Стратегията за интелигентна специализация, за разлика от до преди нея действа-
щите стратегии за иновации и растеж, се основава на използване на подхода „отдолу-
нагоре“, при който подход заинтересованите страни работят заедно, за да открият но-
ви производства като националното/местното управление оценява резултатите и 
насочва финансови механизми към подкрепа на тези иновативни идеи, които са най-
способни за да реализират националния/регионалния иновационния потенциал.  

 

                                                            
1 Публикацията се извършва по проект №: KM 06-ОПР 01/4 „Регионално индексиране на ино-
вационната активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) – сценарии пред идентифицира-
ните в ИСИС четири приоритетни тематични области за интелигентна специализация и място-
то им в кръговата икономика“, финансиран от ФНИ. 
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При това заинтересованите групи, които създават съвместно иновативните идеи 
включват не само традиционния Шумпетеров предприемач, но и отделните индивиди 
(иноватори), университетите (преподавателите) и изследователските институти/ 
лаборатории (изследователите). 

Разбира се, най-силна е ролята на бизнес сектора, който следва да развива инова-
тивните идеи, да подкрепя внедряването на практика на тези иновативни идеи, да фи-
нансира и на реализира на практика иновативния потенциал. 

 

1. Предпоставки за интелигентна специализация 
 

Концепцията на Интелигентна специализация на ЕС е разработена като част от 
стратегическите документи на ГД Регионално развитие на ЕК с основната цел да се 
предложат мерки за развитие на регионите, особено изостаналите региони в новите 
страни-членки на ЕС. При това тази концепция е заложена в Кохезионната програма 
на ЕС за периода – 2014-2020 година.  

В България израз на прилагане на концепцията за интелигентна специализация е 
разработената и приета ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (ИСИС). Правното основание за нейното разработване е стра-
тегията „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и в 
изпълнение на тематична цел 1, от чл. 9 на Регламент (РЕ) 1300/2013 г. – „засилване 
на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите“. 
ИСИС е тематично предварително условие от Приложение ХI от същия регламент, от 
изпълнението на което зависи отпускането на средства по Оперативни програми 
„Иновации и конкурентоспособност“ и „Образование и наука за интелигентен растеж“. 

 

Основните Европейски предизвикателства, които се посрещат с разработването 
на ИСИС са: 

 Конкурентоспособност: Запазване и засилване на икономическата роля на 
най-проспериращите градове-региони в ЕС 

 Развитие: Преодоляване на неравенството между най-бързо развиващите се 
градове и региони и останалата част от ЕС, особено в Централна и Източна 
Европа (ЦИЕ). 

 Възможности и способности: Намаляване на неудовлетвореността, породено 
от междурегионалните неравенства в целия ЕС чрез развиване на възможнос-
тите и фокусиране върху способностите. 

При това основни резултати, към които ИСИС следва да е ориентирана са: 
 Разпределение на социалните и образователните политики към споделяне на 

ценности и повишаване на конкурентоспособността; 
 Насърчаване на иновациите и инвестициите, особено в непривлекателните 

региони на ЕС 
 Насърчаване на дигитализацията на бизнеса, социалните иновации и премина-

ване към регенеративна икономика. 
 Насърчаване на фундаментална трансформация на бизнес средата, основана 

на непрекъснато взаимодействие между бизнеса, обществото, образователни-
те и изследователските институции, и държавните/местните институции. 

Предизвикателствата на интелигентната специализация в програмния период 
след 2020 се свеждат до следните: 

 Адаптиране на интелигентната специализация към различните региони. 
 Насърчаване споделянето на иновациите и насърчаване приемането и разпро-

странението на иновативни идеи 
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 Засилване на връзките между регионалните иновационни екосистеми и 
националните приоритети. 

 Превръщане на интелигентната специализация по-отговорна към технологич-
ните промени и индустриалното развитие 

 Превръщане на интелигентната специализация в източник на интензивен рас-
теж. 

Съобразно горното и при отчитане на силните страни на страната ИСИС дефини-
ра 7 приоритетни технологични области: 

 Мехатроника и чисти технологии;  
 Информационни и комуникационни технологии;  
 Биотехнологии;  
 Нанотехнологии;  
 Творчески индустрии, в т.ч. културни;  
 Фармация;  
 Хранително-вкусова промишленост.  
 
2. Предпоставки за интелигентна специализация 
 

Изборът на възможни мерки и действия, вкл. и направления за развитие на инте-
лигентната специализация в България, и в частност в София следва да се основава на 
2 основни модела: 

 

 Моделът на Диаманта на М.Портър 
 

 
 

В този модел има налице няколко особеност, които пряко са свързани с приложе-
нието на ИСИС: 

a. Ролята на националното/местното правителство: ролята на държавната/ 
местната власт трябва да бъде насочена към 2 основни момента: създаване и насърча-
ване развитието на подкрепящи институции; създаването и поддържането на търсене-
то на иновативни идеи. 

По отношение на подкрепящите индустрии това са икономически агенти: бизнес 
предприемачи, национални изследователски институти (Например: БАН или 
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СофияТех парк), университети. Създаването и поддържането на подкрепящите ин-
дустрии е свързано със създаване и поддържане на подходящи условия за генерира-
не, използване и развитие на иновативни идеи, основани на принципите на споделя-
не, коопериране и сътрудничество. Всичко това е свързано със създаване на публич-
ност на значими теоретични и приложни разработки, които имат потенциал за па-
зарна реализация. Практиките от ЕС за програмния период 2014-2020 са свързани 
със: изграждане на публични регистри за иновативните идеи; създаване на регистри с 
регистрирани патенти, полезни модели и други права на интелектуалната собстве-
ност от подкрепящите индустрии; и създаване на регистри за качествени научни пуб-
ликации. 

По отношение на условията на търсенето, подкрепата е свързана към насърчаване 
използването на иновативни идеи, които постигат основните цели на Европейската 
стратегия за интелигентна специализация: дигитализацията на бизнеса; социалните 
иновации; и регенеративна икономика (т.е. използване на съвременни материали и 
умни технологии). 

b. Подкрепящите институции (респ. бизнес предприемачи, изследователски ин-
ститути и университети) следва да създават подходящи условия на средата като под-
помагат изменението на бизнес стратегиите за тяхното най-ефективно използване. 
При това Подкрепящите институции осъществяват връзката между благоприятните 
условия на средата и способностите на бизнеса (в основата на ИСИС). Ролята на под-
крепящите институции следва да се разглежда в 2 направления: възможности на кон-
курентната среда и бизнес способности. 

По отношение на реализиране на възможностите на конкурентната среда, 
подкрепящите институции следва да развиват научни изследвания, които да доведат 
до изпълнение на приоритетните направления на ИСИС: развитие на умни техноло-
гии, разработване на умни материи, разработване на смарт приложения за управле-
ние на бизнеса. При това акцентът трябва да е преориентиран от „развитие на фунда-
менталната наука“ към развитие на „приложната наука“. Съществен момент е насър-
чаването на сътрудничеството и кооперирането между различните научни инсти-
туции. 

По отношение на създаване на способности на бизнеса, подкрепящите институ-
ции са отговорни за „обучението“ на бизнеса за използване на иновативните техноло-
гии и оползотворяването на възможностите на конкурентната среда. В това направ-
ление е необходимо: 

i. Насърчаване на обучението по бизнес, предприемачество и управление (което 
да заема не по-малко от 15 до не-повече от 20% от учебния план) в неикономически 
специализираните университети / направления / специалности. Обучението следва да 
бъде основно „приложно ориентирано“ и да е свързано със създаване на достатъчно 
знания и най-вече умения за използване на бизнес възможностите на средата, свър-
зани с иновациите и иновационните идеи. 

ii. Насърчаване на съвместни между различни подкрепящи институции инициа-
тиви по отношение на обучение на бизнес предприемачи, вкл. и чрез създаване на 
съвместни „отворени пространства / отворени учебни зали / отворени кабинети“, в 
които основния принцип на споделянето да бъде залегнат. 

c. Условията на търсенето е свързано с изграждането на вериги от доставки и 
ценности, които създават устойчивост в съществуването на иновативния бизнес. При 
оценката на условията на търсенето се отчитат 2 особеност: растеж и изменение на 
индустрията; и изграждане на мрежи от предприятия. 
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По отношение на развитието на индустрията могат да се откроят приоритетите 
към настоящия момент и да се посочат перспективите за развитие. 

 

 
 

Приоритетни към момента са развитието на Дигитализацията, развитие на 
Математически модели в индустрията, Развитие на системи за споделяне на инфор-
мацията (Индустрия 4.0), а в рамките на следващия програмен период погледът в 
развитието следва да е насочен към: съвременни материал, нанотехнологии, бионика, 
биохимия и биотехнология. 

По отношение на мрежите от предприятия трябва да се има в предвид, че съз-
даването на една мрежа/клъстер обикновено става в сектор на индустрията, който е 
по-близо до потребителите, докато създаването на добавена стойност в мрежата/ 
клъстера зависи от секторите, които са най-близо до суровините. По този начин 
развитието на първичните индустрии като: химическа промишленост, текстилна про-
мишленост, производство на храни, мащиностроене и пр., опледеля степента, в която 
ще се внедрят съвременните индустрии в икономика на страната/региона. По този 
начин директното подпомагане на т.наречените приоритетни сектори води до разви-
тие на тези индустрии, но ги прави по-скоро износители на услуги с висока добавена 
стойност, но не развива икономиката на страната като цяло. 

 
 Моделът на Quintuple Helix 

 

Този модел вече е приет за основа на разработване на ИСИС на София. Въпреки 
това е необходимо да се направят някои ограничения: 

a. Съществен елемент в модела е „споделянето на знания“. Това предполага 
двустранен обмен на информация между всички заинтересовани страни. В този слу-
чай се има в предвид следното: 

i.  Образователната система (респ. Университетите и Изследователските инсти-
тути) следва да споделят своите знания извън традиционното публикуване на книги. 
Споделянето на знания е свързано с изграждане на списък от права на интелектуална-
та собственост, притежавани от Университети и Изследователските центрове, които 
да бъдат маркетирани на пазара на бизнес услугите. 
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На второ място е необходимо Приложните знания да станат по-достъпни за 

обществото. Например, химията е основна наука, но нейните приложни измерения са 
част от ежедневието на всеки, без да подозира за това. Аналогични примери могат да 
се дадат с физиката, математиката и пр. „фундаментални науки“ които имат общест-
вен статут на сложни и неизползваеми, но в същото време са част от ежедневието. 

На трето място, споделеното образование означава насърчаване на мрежи от пре-
подаватели и мрежи от изследователи, които работещи в различни области, да могат 
да допринесат допълнително за популяризирането на науката и нейното маркетиране. 

ii. Бизнес системата (респ. бизнеса) трябва да бъде по-отговорен по отношение 
на споделянето на „добри практики“. Споделянето на бизнес информация има  
2 съществени измерения: 

Първото измерение е създаване на „големи данни“ масиви от информация, които 
да бъдат използвани с учебни цели. Обучение „по-принцип“ не създава подходящи 
умения сред младите, а насочва образователните институции към преподаване основ-
но на „теоретични познания“.  

Второто измерение и възможността за публикуване на примери, добри и не тол-
кова добри практики, в учебници и учебни материали. Придобиването на права върху 
интелектуалната собственост на снимки, лога и пр., свързано със създаване на опре-
делени учебни казуси, само би облекчило използването на казусния подход при обра-
зователните услуги и би създало възможности на Изследователските институти да се 
маркетират по-добре като споделят успешни съвместни проекти с бизнеса. 

iii. Политическата система, респ. национално и местно управление, да посред-
ничат при обмена на знания между останалите 4 групи в модела. Тук се включва 
създаване и предоставяне за ползване на необходимата инфраструктура за това (нап-
ример, СофияТех Парк), както и подпомагане финансирането на приоритетни за дър-
жавата/общината проекти, което и свързано с по-доброто реализиране на приоритети-
те и принципите на ИСИС. 

b. Вторият съществен елемент в модела е „споделянето на иновативни идеи“. 
Това предполага участие на всички заинтересовани страни при създаването и поддър-
жането на т.наречения START-UP предприемачески модел: 
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Обикновено обучението и създаването на иновативни мрежи се разглеждат като 

приоритет на ИСИС стратегиите на регионално ниво, а демонстрациите, маркетира-
нето и растежа – на ИСИС стратегиите на национално ниво. 

 

i. ДЕМОНСТРАЦИИТЕ следва да покажат приложните резултати от изследова-
телската работа в Университетите и Изследователските центрове. Например, НАУКА 
2020 и пр. 

 

ii. МАРКЕТИРАНЕТО предполага създаване на възможност за продажба на пра-
ва на интелектуалната собственост. По отношение на нормативната уредба, измене-
нието на ЗВО дава правните основания за това, но следва университети и изследова-
телските институти да разработят подходящи маркетингови инструменти за продаж-
ба на притежаваните права на интелектуална собственост. Някои от университетите 
имат опит маркетиране на свои бакалавърски и магистърски програми, на кота цяла 
дейността на маркетинг все още не се приема като елемент от научната и/или образо-
вателната дейност. 

 

iii. РАСТЕЖЪТ се постига чрез осигуряване на подходящи финансови схеми 
или намиране на финансови инструменти. Пример за това от Балканските страни е 
използването на Световната организация на Бизнес Ангелите, чрез която да се 
Маркетират иновативни продукти, които имат потенциала за растеж. 
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3. Обобщения и възможни решения 
 

Безспорно един от най-важните моменти, свързан с растежа и развитието на стра-
ната и в частност София е използването на Стратегията за интелигентен растеж като 
средство за насърчаване на този растеж. Към настоящият момент са налице разрабо-
тени стратегически документи на ИСИС 2020 на национално и за София, както и са в 
проектна фаза някои административни документи за прилагането на ИСИС. Въпреки 
това е необходимо да се използват допълнителни средства и да се разработят необхо-
димите мерки за насърчаване на: 

 Споделянето на знания от университети и изследователските центрове 
 Споделянето на информация от бизнеса 
 Ориентация на научните изследвания в университетите и изследователските 

центрове към решаване на приложни проблеми на бизнеса чрез създаване на 
мрежи от университети и изследователски центрове за: обучение и за изслед-
вания. 

 Ориентация на приоритетните сектори към първичните индустрии и насърча-
ване за инкорпориане на приложните резултати от фундаментални науки като 
математика, химия, физика, материалознание и пр. за развитие на индустрии-
те 4.0  и 5.0. 

 Разширяване посредническата роля на държавното/местното управление 
между различните заинтересовани страни 
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Abstract: This report is dedicated to intelligent territorial management systems, which are 
increasingly used in urban governance with the introduction of the term "smart city". In 
this presentation, we present a new approach to implementing smart governance systems in 
the form of a smart region. The exhibition examines the possibilities for applying smart 
approaches to the development of the territory and improving the spatial development of 
the administrative-territorial units in Bulgaria. An attempt has been made to analyze and 
compare smart policies in the European area and their implementation in our country. The 
main trends and opportunities for smart management of the regions in Bulgaria are 
outlined. 
 
Кey words: smart region, regional development, governance, territory, system, smart city, 
space 

 
 

Увод  
Съвременните технологии бързо променят живота ни. С помощта на компютър 

можете буквално да правите всичко: да работите, да купувате стоки и услуги, да об-
щувате, да се забавлявате. Можем да кажем, че днес се формира нов начин на живот. 
В съвременният свят интелигентните системи за управление фокусират градоуст-
ройствена концепция за интегриране на много информационни за управление на 
градската инфраструктура: транспорт, образование, здравеопазване, жилищно-кому-
нални услуги, сигурност и др. Целта е да се създадат условия за създаването на 
„интелигентен град“, а след това и интелигентен регион, което да окаже по-добро ка-
чество на живот на жителите в отделните територии. Определението за умен град се 
тълкува нееднозначно от експерти. Въпреки това, тяхната формулировка се сближава 
в едно: интелигентният град се управлява от данни и управлението на данните позво-
лява на общинските служби да подобрят качеството на живот на население-
то. Данните обхващат такива области от живота на гражданите като безопасност, 
транспорт, медицински услуги, комунални услуги, разкрасяване и др. Източниците 
на данни са видеокамери, различни сензори, сензори и информационни системи. Този 
модел на промяна на човечеството е свързан с пространственото развитие на нацио-
налната ни територия и необходимостта да въведем концепцията за „умен регион“. 
На практика моделът за умен регион надхвърля иновативното развитие на градовете 
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като прибавя към себе си възможността за иновативно развитие на селските райони, 
пост градските пространства, извънградските територии, вилни селища, курортни 
центрове, както и селата в Република България. Така интелигентната система на ниво 
регион се основана на въвеждането на информационни и комуникационни техноло-
гии в различни сфери на живота, които могат да ускорят икономическото развитие на 
териториите и да подобрят качеството на живот на гражданите. На практика интели-
гентният регион е преди всичко платформа, която прилага основния принцип на ин-
телигентното развитие на отделната територия и най-вече повторна употреба на дан-
ни и инфраструктура. Например, благодарение на интегрираща система, една и съща 
камера за наблюдение може да се използва от различни служби и отдели за техните 
цели като за наблюдение на движението по пътищата, за осигуряване на обществена 
безопасност, за контрол на качеството на почистването на улиците и т.н. 

По същия начин различните услуги могат да използват данни от информационни-
те системи на другите за своите нужди. Това е, което носи реална ефективност, га-
рантира наличността на информация и намалява дублирането на разходите. Внедря-
ването на иновативен начин на управление на териториите на страната е породена и 
от продължаваща се негативна демографска тенденция. На практика задълбочава се 
процесът на намаляване и застаряване на населението, ясно се очертават регионални-
те дисбаланси, намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раж-
даемост, нараства процентът на обща смъртност, а завръщащите се в България бълга-
ри продължават са много по-малко от онези, които я напускат. Мъжете в България са 
3 369 646 (48.5%), а жените – 3 581 836 (51.5%). Процесът на застаряване е по-силно 
изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на въз-
раст над 65 години е 25.1%, а на мъжете – 17.9%. Тази разлика се дължи на по-висо-
ката смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продъл-
жителност на живота при тях. Застаряването на населението води до повишаване на 
неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства до 43.9 години в 
края на 2019 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в 
селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 43.0 го-
дини, а в селата – 46.5 години. Тенденцията на застаряване на населението води до 
промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна 
възраст, като върху тези съвкупности влияят и законодателните промени относно 
възрастта за пенсиониране (61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месеца за 
мъжете през 2019-та година). Този процес в голяма степен затруднява и модернизац-
ията на териториалното ни развитие.  

От друга страна световните тенденции за внедряване на интелигентните системи 
за управление на територията са едно от предизвикателствата, които могат да съз-
дадат условие за преодоляване на определени дефицити в регионалното развитие на 
националната ни територия. Така, чрез модела на умен регион може да се постигне 
концепцията за мащабиране на техническите решения, методите на управление и 
социалните практики на интелигентен град за всички общини в България. Това е 
концепция за развитието на цифровата икономика, производството и използването на 
иновации в рамките на регионалната специализация, която включва създаването на 
необходимата инфраструктура за това и отглеждането на компетенции, изисквани в 
информационното общество сред жителите на отделните общини и населени места.  
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1. Европейският опит и развитието на интелигентните системи в отделните 
региони. 

 

След 2015 г. страните от Европейския съюз преминават от стратегия за ин-
телигентни градове към стратегия за интелигентни региони, която обхваща не само 
общинското, но и регионалното и между общинското ниво на планиране и политика. 
В глобален мащаб са разработени и функционират национални и общински стратегии 
за развитие на интелигентни градове. Това са програми и инициативи за интелигент-
ни градове в Европейския съюз и в САЩ. Същевременно редица ведомствени и 
междуведомствени инициативи, стандартизиращи развитието на интелигентните гра-
дове в Китайската народна република се реализират през последните години. Също 
така близо 100 програми за интелигентни градове се осъществяват в Индия. Като до 
2020 г. има няколкостотин умни градове по света. 

Трябва да се разбере, че интелигентният регион е такова нещо, че, първо, не 
можете да го реализирате „отгоре“ и, второ, не можете да го приложите „в едно“. Без 
участието на бизнеса и населението в проекта, както и без сътрудничеството на голям 
брой много различни специалисти, проектът за умен регион ще бъде обречен на 
провал. Трябва също да се има предвид, че бърза урбанизация създава прекомерна 
тежест за услуги като транспортни комуникации, спешни спасителни и общински 
служби на градовете и най-вече за зоната на гравитация на урбанизираните систе-
ми. За да се справи с тези проблеми, концепцията за „интелигентен регион“ става все 
по-широко разпространена в света. Основната му цел е да повиши ефективността на 
всички услуги чрез използването на информационни и комуникационни технологии. 
Трябва да се подчертае, че всички проекти за интелигентни системи (Smart Region) 
включват видеонаблюдение, обществени услуги, интелигентна транспортна система 
и други не трябва да бъдат изолирани. В интелигентите системи трябва да имаме на-
личие на свързаност помежду си в рамките на единна концепция за регио-
на. Основните подсистеми включват Интелигентната транспортна система (ИТС), 
Географската информационна система (ГИС), системата за сигурност, електронното 
образование и електронното здравеопазване. Всеки проект, като правило, е дълбоко 
интегрирана система, състояща се от много подсистеми, които включват различни 
функционални компоненти, всяка от които може да се използва едновременно в мно-
го подсистеми.  

Умните региони мащабират практиките на интелигентните градове и определят 
тяхната интелигентна икономическа специализация. Основна концепция за регионал-
ното развитие на българските региони трябва да бъде разработване на елементи на 
електронното управление и въвеждане на дигитални правителствени механизми, 
които използват големи данни за вземане на управленски решения в системата на 
държавната и общинската администрация. В областта на регионалната икономика 
постигане на дигитализация на сектори и клъстери на икономиката, както и различни 
сфери на обществения живот на ниво област, регион, община и населено място, из-
ползването на големи данни като фактор за развитието на икономиката, социалната 
сфера, държавното и общинското управление. 

Приложението на технологията на „умния град“ се развива с цел подобряване на 
управлението на градските потоци и бърз отговор на сложни задачи. Следователно 
„умният град“ е по-подготвен за решаване на проблеми, отколкото с обикновена 
„оперативна“ връзка със своите граждани. Независимо от това, самият термин остава 
неясен в своята специфичност и следователно включва много тълкувания и дискусии. 
междусекторните технологии, които оказват влияние върху развитието на инте-
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лигентните градове, включват онези технологии, които едновременно покриват ня-
колко тенденции или индустрии, в конкретния случай от гледна точка на управле-
нието на града.  

В България през последните няколко години в областта на регионалното развитие 
започнаха да се реализират частични проекти за създаване на интелигентна регио-
нална специализация. Това се измерва в приемане на стратегии за развитие на ре-
гионална икономика, основана на идентифициране и избор на ограничен брой прио-
ритетни области за инвестиции в научни изследвания и иновации, които представля-
ват силните страни и сравнителните предимства на региона. Първият фокус на 
подобен вид стратегии почиват върху определяне на урбанизирана среда за изграж-
дане на интелигентен град. Приема се, че това трябва да бъде град, който прилага 
редица технически решения и организационни мерки, насочени към постигане на 
възможно най-високо качество на управлението на градските ресурси и инфраструк-
турата и предоставянето на услуги с цел създаване на устойчиви благоприятни усло-
вия за живот, престой и бизнес активност в града. Но сам по-себе си градът е 
необходимо да има своята зона на гравитация, което извежда на преден план и необ-
ходимостта от развиването на концепцията за интелигентен регион. Тази концепция 
трябва да почива на създаването на регионална практика, която се състои в мащаби-
ране на интелигентни градски технологии за градски агломерации и райони с нисък 
дял на градското население, както и за формиране на интелигентна специализация на 
региона. Този процес е свързан с необходимостта да се постигне високо ниво на циф-
ровизацията на икономиката. Като регионалната икономика трябва да бъде ключов 
фактор в производството са цифровите данни, обработката на големи обеми и използ-
ването на резултати от анализи, които в сравнение с традиционните форми на управ-
ление могат значително да повишат ефективността на различни видове производство, 
технологии, оборудване, съхранение, продажба, доставка на стоки и услуги. 

 
2. Потребностите на регионалното развитие за създаване на интелигентна 

среда. 
 

При интелигетното управление на регионалното развитие се налага използването 
на нова терминология, която да запълни със съдържание пространственото развитие 
на процесите на иновативно развитие на отделните териториални общности. На 
първо място е понятието „големите данни“, с които се характеризира цифровия на-
бори от данни, големият размер, чийто темп на увеличение или сложност изисква 
значителна изчислителна мощност за обработка и специални софтуерни инструменти 
за анализ и представяне под формата на възприемани от човека резултати. Друго по-
нятие свързано с развитието на регионалните технологии е Интернет на вещите 
(IoT). Това е компютърна мрежа, която свързва физически обекти, оборудвани с 
вградени информационни технологии за взаимодействие помежду си или с външната 
среда без човешка намеса. Друга разновидност е киберфизичните системи (CPS), 
които са интелигентни мрежови системи с вградени сензори, процесори и устройст-
ва, които са проектирани да взаимодействат с физическата среда и да поддържат 
работата на компютърните информационни системи в реално време. Важно значение 
за подпомагане на регионалното развитие могат да имат и облачните изчисления, 
които са модел на информационни технологии за осигуряване на повсеместен и 
удобен достъп чрез интернет информационната и телекомуникационна мрежа до общ 
набор от конфигурируеми изчислителни ресурси („облака“), устройства за съхране-
ние на данни, приложения и услуги, които може да бъде незабавно осигурен и осво-
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боден от товара с минимални експлоатационни разходи или почти без участието на 
доставчика. Така в регионалното развитие се налага необходимостта от създаване на 
мрежа от отворени данни. Чрез нея се създават условия за използване на инфор-
мация, създадена от държавни органи, техните териториални органи, органи на 
местно самоуправление или организации, подчинени на държавните органи, органи 
на местното самоуправление, или получена от тези органи и организации, които 
трябва да бъдат публикувани в Интернет във формат, осигуряване на автоматичната 
му обработка за повторна употреба без предварителна промяна от лице (машинно 
четим формат) и може да бъде свободно използвано от всяко лице за всякакви цели, 
съобразени със законите. По този начин се създават условия за насърчаването на 
регионално ниво на електронното управление. Следващата стъпка на локално ниво да 
се премине към изграждането на индустриален Интернет, (IIoT ). Това означава да се 
изгради информационна и комуникационна инфраструктура, основаваща се на свърз-
ване към Интернет на индустриалните устройства, оборудване, сензори, сензори, сис-
теми за управление на процесите, както и интегрирането на данни от хардуер и соф-
туер между себе си без човешка намеса. 

През последните години Европейският съюз прилага „Стратегия за научни из-
следвания и иновации за интелигентна специализация“ (RIS3). Регионалните и на-
ционални стратегии за интелигентна специализация се подкрепят чрез участие в 
платформата за интелигентна специализация (S3). Подобен пример е въвеждането на 
електронна система за управление на документи, която обединява регионалните влас-
ти, областните администрации и други институции. 

В България може да се търсят възможности за изграждане на интелигентни ре-
гиони при наличие на град с възможности за ефективно въвеждане на интелигетните 
системи. Формирането на интелигентни региони може да се реализира чрез раз-
витието на следните агломерационни ареали като София-Перник-Радомир, Велико 
Търново-Горна Оряховица-Лясковец, Варна-Девня-Провадия, Бургас-Поморие-Свети 
Влас, Сливен-Ямбол, Хасково-Димитровград, Стара Загора-Казанлък, Луковит-
Червен бряг, Пловдив-Асеновград, Враца – Мездра, Монтана-Лом и Русе-Свищов. В 
посочените ареали е необходимо да се създаде възможност да се увеличи броят на 
услугите, предоставяни в електронен вид. На следващо място ще е необходимо да се 
работи за предоставянето на интегрирани услуги, както и за намаляване на времето за 
предоставяне на обществени услуги. Освен това ще бъде необходимо значително да 
се разшири списъкът с информация, поискана чрез междуведомствени комуника-
ционни канали. Така ще се очертае и пространствения профил на съответния агломе-
рационен ареал, а от там и на проектните възможности за интелигентната специали-
зация в регионален план. На базата на натрупания опит могат да се идентифицират 
три типа и три начина за развитие на умни региони базирани на агломерационните 
ареали. На първо място като въвеждане на интелигентни системи в инфраструктурата 
на съществуващите градове, създаване на интелигентна инфраструктура за големи 
масови събития, както и изграждане на нови високотехнологични зони или жилищни 
градове („зелено поле“ проекти).  

Основен проблеми при реализирането на концепцията за интелигентен регион е 
наличието на „умни градове“, при условие, че значителна част от територията на 
страната към 31 декември 2019 г. в градовете живеят 5 125 407 души – 73.7 на сто, а в 
селата – 1 826 075 души или 26.3 на сто от населението на страната. Към края на 2019 г. 
населените места в България са 5 257, от които 257 са градове и 5 000 – села. 
Населените места без население са 171. Най-голям е техният брой в областите 
Габрово, Велико Търново и Кърджали – съответно 63, 58 и 11. Към 2020 година 
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страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. Половина-
та от населението на страната (50.4 на сто) живее в Югозападния и Южния централен 
район, а най-малък по брой на населението е Северозападният район – 728 хил. души, 
или 10.5 на сто от населението на страната. По данни от Националния регистър на на-
селените места на НСИ за броя на жителите по селища към 31 декември 2019 година, 
показва още, че общо 1 753 населени места, включително Клисурски и Рилски 
манастир, които имат статут на населено място, са с население под 100 души. Ако 
към тях се прибавят и селата с нулево население – 171, общият брой на населените 
места под 100 жители става 1 924 или повече от една трета от всички населени места 
в страната, включително и градовете. От друга страна десетте най-големи села започ-
ват със село Лозен /обл. София-град/ с население 6168 души. Справката показва, че 
Лозен е по-голям от 145 града или иначе казано от повече от половината градове в 
страната. Следващото по големина село е Айдемир /обл. Силистра/ с население 5465 
души. Списъкът в десетте най-големи села се от Бистрица /обл. София-град/ с 5116 
души, Драгиново /обл. Пазарджик/ с 4667 жители, Казичене /обл. София-град/ със 
своите 4545 обитатели, Розино /обл. Пловдив/ с 4233 жители, Градец /обл. Сливен/ с 
4153 жители, Труд /обл. Пловдив/ – 3961, Мало Конаре /обл. Пазарджик/ с 3849 души 
и Буковлък /обл. Плевен/, което със своите 3763 жители изпреварва Калипетрово 
/обл. Силистра/ – 3709 жители.  

При условие, че виждаме сериозния упадък на българското село можем да 
изведем, че най-многобройна е групата на селата, в които живеят между 101 и 200 
души включително – 713. Следва групата на селата с население между 201 и 300 
души, в която попадат 509 населени места. Трета по големина група е на селата с 
обитатели между 301 и 400 души, в която попадат 406 села. В 266 села броят на 
обитателите е между 401 и 500 души, а в 211 – между 501 и 600. В 177 села 
населението е между 601 и 700 жители. Между 701 и 800 обитатели имат 132 села. В 
113 села населението е между 801 и 900 жители, а в 77 живеят между 901 и 1000 
души, като едно населено място – село Близнаци, общ. Аврен, област Варна има 
точно 1000 обитатели. В 374 населени места постоянните жители са между 1001 и 
2000. Общо 75 села попадат в групата с население между 2001 и 3000 жители. В 
други 18 села живеят между 3001 и 4000 души. В 4 села населението е между 4001 и 
5000 души. Две села попадат в групата между 5001 и 6000 жители и още едно в 
групата над 6000 жители. Също така 34 града са между 10 и 20 хиляди души, а 169 
града са под 10 хиляди души. Цялата тази картина показва, че имаме контраст в раз-
витието на националната територия и за да преодолеем регионалните дисбаланси е 
необходимо да заложим на модела за умен регион. Това означава да се направят уси-
лия за интелигентното развитие на близо 200 града, които да бъдат групирани като 
региони, така че да се създадат възможности да формират поне 20 хиляди души 
урбанизирано население. На практика натрупаният опит при изграждането на инте-
лигентните системи може да формира първа група от големи 27 града на България 
като в тях се приложи опита в изграждането на интелигенти системи в София, Плов-
див, Варна и Бургас. Разбира се важна стъпка в тази посока да се изработят и 
приложат стратегии за развитие на интелигентни градове и региони. Въпреки, че 
удачен пример може да бъде и формирането агломерации от по-нисък клас. Това 
може да стане чрез трансформиране на територии с ниска урбанизация в интелиген-
тен регион (пример Дулово-Алфатар-Силистра, Черноочене-Кърджали-Момчилград, 
Сандански-Петрич-Първомай, Дупница-Сапарева баня-Самоков, Костенец-Ихтиман-
Вакарел, Николаево-Гурково-Твърдица, Карлово-Сопот-Калофер и други.) На прак-
тика възможности в това направление могат да имат отделните региони чрез насърча-
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ване на развитието на малки и средни предприятия, които участват активно в раз-
витието на „умни градове“. Този процес може да бъде насърчаван от страна на дър-
жавата чрез прилагане на програми, реализиране на идеи и решения, както осигуря-
ване на грантове схеми за към изготвянето и реализацията на национална стратегия 
за интелигентни градове. Друго решение е реализацията на корпоративни проекти, 
които да предоставят безвъзмездна подкрепа за малки и средни предприятия, изграж-
дащи бизнес инкубатори, отворени иновационни центрове и паркове и се идентифи-
цират „шампиони“, работещи в сегмента за развитие на интелигентния град. Важно е 
да отбележи, че в регионалното развитие често са необходими интегрирани решения. 
Това е свързано с решаване едновременно на няколко проблема или предоставяне на 
услуги в целия жизнен цикъл на строителството на града, включително инфраструк-
турни, промишлени и частични решения. Още повече, че частичните решения са 
технологични решения в рамките на всяка тясна специализация (ИКТ, телекомуника-
ции, енергетика, сигурност, системи за автоматизация и управление на сгради и др.). 
В тази връзка на регионално ниво е необходимо повишаване на ролята на общест-
вените, експертните и изследователските организации, както и на компаниите, е да 
създават различни рейтинги и партньорства за развитието на интелигентни градове и 
региони. Ефективен механизъм за отворени иновации са „лабораториите за живот“ 
(„живи лаборатории“), които позволяват на компании, стартиращи и проактивни 
граждани да тестват различни решения за интелигентни градове на практика в реална 
градска среда. Проектите за краудсорсинг и хакатони се използват за привличане на 
широк кръг граждани. В страни като България проблемите на регионалното развитие 
имат интегрален характер и досега се прилагаха множество политики и проекти 
свързани с целенасочено въздействие, но проекти от високо технологично ниво с 
прилагане на интелигентни системи за управление не са възприемани като възможен 
фактор за насърчаване на регионалното развитие.  

 
3. Политики за развитие на информационна инфраструктура в регионите. 
 

Изграждането на интелигенти системи за управление несъмнено минава през раз-
витието на информационната инфраструктура в регионите на България. Това са раз-
витието на комуникационни мрежи от нов модел, центрове за данни, въвеждането на 
цифрови платформи за данни за задоволяване на нуждите за събиране и предаване на 
данни и предоставяне на услуги за съхранение и обработка на данни. Основните цели 
на развитието на информационната инфраструктура в рамките на прилагането на 
концепцията за интелигентен регион са разработване и изпълнение на план за осигу-
ряване на широколентов интернет достъп за населението. Модернизиране на мате-
риалната и техническата база и информационната инфраструктура на институциите и 
организациите на образованието, здравеопазването, културата, социалните услуги, 
обществения транспорт, както и публичните власти и местните власти е необходимо 
условие за възраждането на регионите на страната. Това може да стане чрез създа-
ването на единен ситуационен център на ниво населени места чрез интегрирането на 
голям брой информационни системи, базирани на единна информационна платформа 
за ситуационния център (обикновено в населено място от 5 до 10 хиляди души). 
Също така и израждането на информационен панел (табло) на ниво община в 
Интернет, който показва информация в реално време за ситуацията в съответната 
община и населените места в нея. Друга възможност е въвеждането на електронна 
карта на гражданин на ниво общини и населени места в тях с възможност за лична 
идентификация с нея, осъществяване на достъп до услуги до помещения, програми за 
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лоялност, заплащане за пътуване в градския транспорт и др . Друга новост е използ-
ването на смартфоните на гражданите като устройства в Интернет на неща за съби-
ране на информация в единна регионална географска информационна система и 
последващ анализ на получените големи данни.  

Това трябва да върви ръка за ръка с увеличаване на обема на отворените дър-
жавни и общински данни, достъпни за обществеността, компаниите и заинтересо-
ваните лица. Друга важна част е създаване на ниво общини теснолентова мрежа, 
използваща LPWAN технология за събиране и обработка на телематична информа-
ция. Всичко това трябва да насърчи процеса на привличане на инвеститори в по-
слабо развитите територии и създаване на условия за развитие на индустрии, специа-
лизирани в създаването на киберфизични системи, подпомагане на пилотни проекти 
за инвеститори за тестване на решения за урбанизираните територии в селските 
райони на България.  

Също така създаване на връзка между всички училища във всяка една община 
към единната информационна система в областта на образованието „Мрежов град“. 
Като се въведе на електронна система за прием в образователни организации и ус-
луги, за да се уведомяват родителите за децата им, които са в час, което ще доведе до 
развитие на инфраструктурата на допълнителното образование чрез създаването на 
нови платформи за само реализация на представители на образователни и научни 
организации (детски технологични паркове, центрове за младежко иновативно 
творчество, коворкинг, инкубатори). Ключът за подобряване на конкурентоспособ-
ността и увеличаване на дела на дигиталната икономика, както и обучението на 
квалифициран персонал за нея. Основните цели на това направление: подобряване на 
образователната система, която трябва да осигури дигиталната икономика с компе-
тентен персонал, разработване на система за кариерно ориентиране, допълнително 
образование за деца и младежи и идентифициране на таланти в областта на 
ИКТ. Основните цели на обучението в рамките на прилагането на концепцията за 
„интелигентен регион“ са въвеждане на система от компетентности, отразяваща ди-
гиталната реалност на дейностите на гражданите, включително и компетентностите 
на учителите. Създаване на възможности за осигуряване на увеличаване на броя на 
завършилите училища и организации на средното професионално образование, 
преминали изпита по компютърни науки. Целта на това направление е да се постигне 
състояние на сигурност на индивида, обществото и държавата от вътрешни и външни 
информационни заплахи чрез осигуряване на единството, стабилността и сигурността 
на информационната и телекомуникационната инфраструктура. Основните задачи за 
осигуряване на информационна сигурност в рамките на прилагането на концепцията 
за интелигентен регион са повишаване на осведомеността и грамотността на населе-
нието и организациите по въпросите на информационната сигурност като част от 
отворените програми за информиране на гражданите за рисковете от информационна 
сигурност.  

Основната цел на въвеждането на цифрови интелигентни технологии в областта 
на строителството и жилищно-комуналните услуги е да се повиши ефективността на 
проектиране, изграждане и експлоатация на обекти за недвижими имоти, да се гаран-
тира висококачествено планиране на населените места, жилищния фонд и услугите, 
предоставяни в сектора на жилищно-комуналните услуги, както и да се повиши проз-
рачността на пазара на жилищни и комунални услуги за крайните потребители на 
услуги. Задачите за въвеждане на цифрови интелигентни технологии в областта на 
строителството и жилищно-комуналните услуги в рамките на концепцията за „Умен 
регион“ (Smart Region) са създаване на условия за преход на регионалния строителен 
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комплекс към технологията за информационно моделиране на сгради и конструкции 
(BIM технологии). преходът към задължителното използване на технология за ин-
формационно моделиране при изграждането на сгради и конструкции, поръчани от 
държавни органи и организации, както и фирми с държавно участие. създаване на 
условия за оборудване на системи за мониторинг, анализ и прогнозиране на повреди 
в инфраструктурата на къщата (асансьори, тръбопроводи и др.) на жилищни проекти 
в процес на изграждане с помощта на технология за информационно моделиране, 
както и за инсталиране на устройства за дистанционно измерване на потреблението 
на топлина, енергия и водни ресурси по време на изграждането на нови сгради и кон-
струкции и подмяната на стари измервателни устройства. осигуряване на интеграция 
на проекти за капитално строителство от предприемачи със съществуващите регио-
нални и / или общински решения на Система-112 и Комплексната система за ава-
рийно предупреждение за населението за заплахата от извънредни ситуации или 
извънредни ситуации (KSEON). Също така разширяване на възможностите на граж-
даните и организациите за отдалечени и електронни документи, свързани с изграж-
дането, експлоатацията, отдаването под наем и готината на продажба на недвижими 
имоти.  

Основните цели на тази област са да се подобри качеството на държавните и 
общинските услуги, ефективността на изпълнението на държавните функции, вклю-
чително контрол и надзор, както и да се гарантира ефективното функциониране на 
държавните органи и местното самоуправление. Задачите за въвеждане на интели-
гентни цифрови технологии в областта на държавното и общинското управление са 
увеличаване на дела на жителите, получаващи държавни и общински услуги в елек-
тронен вид, на над 70%, увеличаване на броя на регионалните и общинските услуги и 
предоставяни в електронен вид. Въвеждане на механизъм за публично-частно парт-
ньорство в развитието на цифровото управление, по-специално в областта на 
функционирането на държавните информационни системи. Основните цели на тази 
област са да се подобри качеството на информиране на гражданите и тяхното участие 
в управленските процеси на ниво общини Задачите за въвеждане на интелигентни 
цифрови технологии в областта на взаимодействието между властите и гражданите 
са създаване на специален регионален портал и пилотен градски портал за обсъждане 
на предложения и гласуване по най-важните въпроси от живота на региона, включи-
телно с възможност за отправяне на предложения към стратегията за развитие на 
региона и общините. Редовен мониторинг на удовлетвореността на жителите на 
общините от качеството на живот, като се отчита използването на цифрови канали за 
взаимодействие с гражданите и използването на цифрови услуги за наблюдение на 
общественото мнение.  

 
Заключение  
В съвременното регионално развитие все повече се налага необходимостта от 

прилагането на иновации. В тази посока търсене на решения за насърчаване на регио-
налното развитие с прилагането на концепцията „Умен регион“, ще създаде условия 
в пространствено отношение в цялата национална територия на България да се раз-
вива дигиталната икономика. Разбира се извеждането на интелигентните системи ка-
то фактор за насърчаването на регионалното развитие е необходимо да се концеп-
туализира и развие чрез разработването на тригодишен план за изпълнение на кон-
цепцията и пътните карти в определени области, проекти и направления в които да 
бъдат включени като различни държавни органи и местно самоуправление, така и 
бизнеса и гражданите. При реализирането на концепцията за „интелигентен регион“ 
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важна роля ще играе взаимодействието на органите на власт и местното самоуп-
равление, както и институциите за развитие на региона. При планирането, прилага-
нето, мониторинга и оценката на резултатите трябва да се вземе предвид мнението на 
всички заинтересовани страни при прилагането на концепцията за интелигентен 
регион. Финансирането на проекти в рамките на концепцията „Умен регион“ да се 
залагат в държавния бюджет и общинските бюджети. Също така за изпълнение на 
проекти ще бъдат привлечени инвестиции, средства на компании и жители на ниво 
общини и области свързани на доброволна основа и в рамките на публично-частното 
партньорство. Необходимо е да се реализират концепцията за „интелигентен регион“, 
която да бъде разработена в съответствие с общинските планови и стратегии за 
регионално развитие. В някои общини и области за реализацията на концепцията ще 
бъдат разработени пътни карти. Като част от концепцията ще бъдат реализирани как-
то съществуващи, така и нови приоритетни проекти на регионалното разви-
тие. Необходимо е да бъде приложен проектен подход за прилагане на концепцията 
за интелигентен регион. За да се управлява прилагането на концепцията Умен регион 
(Smart Region) да бъде разработена система от индикатори и методология за оценка 
на ефективността на развитието на цифровата икономика и интелигентните региони в 
България. 
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Abstract: The Digital Economy and Society Index (DESI) is a composite index published 
every year by the European Commission since 2014, measuring the progress of EU 
countries towards a digital economy and society. The DESI is composed of five principal 
policy areas: Connectivity (Fixed broadband, mobile broadband, fast and ultrafast 
broadband and prices), Human capital (Internet user skills and advanced skills), Use of 
internet (Citizens' use of internet services and online transactions), Integration of digital 
technology (Business digitisation and e-commerce) and Digital public services (e-
Government and e-health).  
 

Key words: Digital Economy and Society Index (DESI) 
 
 

Методология за изчисляване на индекса за навлизането на цифровите техно-
логии в икономиката и обществото (DESI) 

 

Индексът за навлизането на цифрови технологии в икономиката и обществото 
(Digital Economy and Society Index – DESI) е комплексен показател, разработен от 
Европейската комисия, за оценка на напредъка на държавите от Европейския съюз 
към цифрова икономика и цифрово общество. Той включва показатели, структурира-
ни по пет измерения:  

 свързаност (фиксирана широколентова свързаност, мобилна широколентова 
свързаност и цени); 

 човешки капитал (използване на интернет, основни и специализирани уме-
ния в областта на цифровите технологии);  

 използване на интернет (използване от гражданите на съдържание, съобщи-
телни връзки и онлайн трансакции);  

 внедряване на цифрови технологии (цифровизация на стопанската дейност 
и електронна търговия);  

 цифрови обществени услуги (електронно управление и електронно здраве-
опазване). 

 

Европейската комисия следи конкурентоспособността на държавите членки в 
областта на цифровите технологии чрез докладите за индекса за навлизането на циф-
ровите технологии в икономиката и обществото (DESI) от 2014 г. насам. Наборът от 
доклади включва профили на отделните държави и тематични глави. Докладите от-
носно DESI по държави съчетават количествени данни от показателите по петте из-
мерения на индекса със специфични за всяка държава политически изводи и най-доб-
ри практики. Тематичните глави представляват анализ на европейско равнище на ши-
роколентовата свързаност, цифровите умения, използването на интернет, цифрови-
зацията на предприятията и цифровите обществени услуги, сектора на ИКТ и негови-
те разходи за развойна дейност. 
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За да се подобри методиката и да бъдат взети предвид най-новите технологични 
постижения, за 2019 г. в DESI са въведени редица промени. Сега индексът обхваща: 

 готовност за навлизането на 5G; 
 цифрови умения над основните; 
 най-малко основни софтуерни умения; 
 жени-специалисти по ИКТ; 
 абсолвенти по дисциплини в областта на ИКТ; 
 лица, които никога не са използвали интернет; 
 професионални социални мрежи; 
 участие в онлайн курсове; 
 консултации и гласуване онлайн; 
 лица, които извършват продажби онлайн; 
 големи масиви от данни; 
 обмен на медицински данни; 
 електронни медицински рецепти. 
 
Резултати за 2019 г. на индекса за навлизането на цифровите технологии в 

икономиката и обществото (DESI) за ЕС 
 

Данните за 2019 г. сочат, че всички страни са подобрили своите резултати. 
Финландия, Швеция, Нидерландия и Дания са с най-високи резултати и са сред гло-
балните лидери в дигитализацията. Следват Великобритания, Люксембург, Ирлан-
дия, Естония и Белгия. Ирландия, Литва, Латвия, Кипър и Испания имат най-голям 
напредък (с над 15 точки) през последните пет години. 
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Резултати по измерители  
 

Свързаност 
По отношение на свързаността с широколентов интернет Люксембург, Нидерлан-

дия и Швеция са с най-високи показатели. Фиксираната широколентова свързаност е 
налична за 97% от европейците, а 83% от европейските домове имат достъп до бърз 
интернет (поне 30 Mbps). До свръхвисокоскоростна връзка – измерена за първи път 
от DESI (поне 100 Mbps) – имат достъп 60% от европейците. 4G покритие има 94% от 
населението на ЕС (в сравнение с 85% през 2016 г.), като на 100 души има 96 мобил-
ни абонати на широколентов интернет (в сравнение с 67 през 2014 г.). 77% от евро-
пейските домове имат абонамент към фиксиран широколентов интернет, като за 41% 
от всички домове скоростта е поне 30 Mbps. Резултатите показват, че бързата интер-
нет връзка е предпочитана и повече разпространена. 20% от домовете имат свръхви-
сокоскоростна връзка, като процентите са четири пъти по-високи от тези през 2014 г.  
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Човешки капитал 
Резултатите по отношение на човешкия капитал показват, че 43% от европейците 

все още нямат базови дигитални умения. През 2017 г. в ЕС има 8,4 млн. ИКТ спе-
циалисти, докато три години по-рано те са 7,5 млн. Финландия, Швеция и Люксем-
бург са с най-високи резултати по този показател.  

 

 
 

Използване на интернет 
83% от европейците редовно използват интернет (поне веднъж седмично). Този 

резултат е с два процентни пункта по-висок от резултата от предходната 2018 г. Про-
центът на ползващите интернет като цяло е нараснал незначително в сравнение с 
резултатите от 2018 г. 81% от ползващите интернет слушат музика, 49% използват 
мрежата за видео и аудио разговори, 65% използват социалните мрежи, 69% пазару-
ват онлайн и 64% използват онлайн банкиране. 
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Внедряване на цифрови технологии 
Относно внедряването на цифрови технологии, нараства адаптирането на евро-

пейския бизнес към дигиталните технологии. Това включва използването на бизнес 
софтуер за споделяне на електронна информация (от 26% през 2013 г. до 34% през 
2017 г.), изчисленията в облак (от 11% през 2014 г. до 18% през 2018 г.) или 
използването на социалните медии за връзка с клиенти и партньори (от 15% през 
2013 г. до 21% през 2017 г.). Тази тенденция е най-напреднала в Ирландия, Нидер-
ландия и Белгия. Използването на електронната търговия от малките и средни пред-
приятия (МСП) също нараства (от 14% през 2013 г. до 17% през 2017 г.). Въпреки 
това, едва по-малко от половината от тази онлайн търговия е с други страни от ЕС. 

 

 
 

Цифрови обществени услуги 
64% от ползващите интернет, които са подавали формуляри към публичната 

администрация, са ползвали онлайн канали за това през 2018 г. (през 2014 г. са 57%). 
Докато 18% от хората използват онлайн здравни услуги през 2017 г., 50% от личните 
лекари използват електронни рецепти през 2018 г., което е почти два пъти повече 
отколкото през 2013 г. (27%). 43% от личните лекари обменят медицинска инфор-
мация с болници или специалисти, докато през 2013 г. са били 36%. Шампиони по 
отношение на цифровите обществени услуги са Финландия, Естония и Нидерландия. 

 

 
 

Къде е ЕС в сравнение с останалите страни в света? 
Комисията сравнява резултатите на ЕС с тези на 17 страни извън съюза. Между-

народният индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и общест-
вото – International DESI (I-DESI) оценява представянето както на отделните страни 
от ЕС и ЕС като цяло в сравнение с Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Китай, 
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Исландия, Израел, Япония, Южна Корея, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Русия, 
Сърбия, Швейцария, Турция и САЩ. 

 
 

Четирите страни от ЕС, които са с най-високи резултати (Финландия, Швеция, 
Нидерландия и Дания), са също така и сред глобалните лидери. В международната 
класация те са непосредствено след Корея, като резултатите им са по-високи от тези 
на САЩ и Япония. Сравнението показва, че средните резултати на ЕС по отношение 
на цифровото представяне са значително по-ниски от тези на споменатите по-рано.  
I-DESI включва същите пет измерителя като DESI, но международният индекс е из-
граден от малко по-различен набор от индикатори поради липсата на данни за някои 
от използваните в ЕС индикатори извън съюза. Това е причината, поради която 
резултатите на индекса I-DESI се различават от тези на DESI. 

 
Резултати за 2019 г. на индекса за навлизането на цифровите технологии в 

икономиката и обществото (DESI) за България 
 

България се нарежда на 28-мо място от 28-те държави членки в Индекса на Евро-
пейската комисия за навлизането на цифровите технологии в икономиката и общест-
вото (DESI) за 2019 г. Въпреки увеличението на общия резултат на страната, класира-
нето ѝ е по-слабо, от една страна поради ограничените резултати в някои от отчита-
ните измерители на DESI, а от друга страна – поради по-доброто представяне на дру-
гите държави членки по някои от измерителите на DESI.  

България се справя сравнително добре в областта на свързаността, особено по 
отношение на широкия достъп до свръхскоростни и мобилни широколентови мрежи. 
Постигнала е и значителен напредък в измерението „Цифрови обществени услуги“, 
като бележи все по-голям брой потребители и висока оценка за предоставянето на 
цифрови обществени услуги на предприятията. България е значително под средния 
резултат в измерението „Човешки капитал“, като цялостното равнище на уменията в 
областта на цифровите технологии е сред най-ниските в ЕС. Делът на хората с поне 
основни умения в областта на цифровите технологии възлиза на около 29% от бъл-
гарското население, докато средно за ЕС този дял е 57%. Едва 11% от хората прите-
жават умения над основните, което представлява по-малко от една трета от средната 
стойност за ЕС. България също така е доста под средното равнище във внедряването 
на цифровите технологии. Предприятията все още не се възползват в пълна степен от 
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възможностите, предоставяни от търговията онлайн: 6% от МСП продават онлайн (в 
сравнение със 17% средно за ЕС), 3% от всички МСП реализират трансгранични 
продажби и само 2% от оборота им е от търговия онлайн. 

 

Свързаност 
България се наражда на 25-то място по този измерител (с едно място по-назад от 

2018 г.), въпреки лекото увеличение при повечето показатели за свързаност. Навлиза-
нето на широколентовия достъп е 58%. Въпреки увеличението на покритието 4G с 8 
процентни пункта до 80% от домакинствата, България все още трябва да навакса 
изоставането с 14% в сравнение със средната стойност за ЕС. Независимо от това, 
разпространението на мобилните широколентови мрежи е нараснало значително (с 
10 процентни пункта), за да достигне 97%, което е малко над средното за ЕС равнище 
от 96%. С дела си от 75% България е малко под средната за ЕС стойност от 83% за 
домакинствата, обхванати от мрежи с достъп от следващо поколение с 30 Mbps, но е 
забележително, че всички тези мрежи са свръхвисокоскоростни, което поставя стра-
ната значително по-напред от средната за ЕС стойност (60%) в последната категория, 
която е повече ориентирана към бъдещето. Навлизането на високоскоростния широ-
колентов достъп се е увеличило значително до 43%, което е малко над средната стой-
ност за ЕС от 41%, но все още е наличие на изоставане в прехода към абонаменти за 
свръхвисокоскоростен широколентов достъп (10% спрямо средната стойност от 20% 
на ЕС). Ценовият индекс за фиксирания широколентов интеренет е 81, т.е. малко под 
средната стойност за ЕС от 87. Това означава по-високи цени на човек, което може 
отчасти да обясни ниския процент на навлизане. 

Върхово постижение за България е първото място в ЕС по брой на общините, 
обхванати от инициативата WiFi4EU. Инициативата WiFi4EU насърчава свободния 
достъп до безжична интернет връзка за гражданите на обществени места, включител-
но в паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в 
общините в цяла Европа. По тази инициатива общините могат да кандидатстват за 
ваучери на стойност 15 000 EUR, които да бъдат използвани за инсталиране на обо-
рудване за безжичен интернет на обществени места на територията на общината, 
които все още не са оборудвани с безплатен безжичен интернет. След проведените 
три конкурса през 2018 г. и 2019 г., 86 % от българските общини печелят ваучери за 
изграждане на високоскоростни безжични връзки на обществени места. От България 
регистрации за участие в инициативата са направили 246 общини, а общо 227 от тях 
получават финансиране в размер на общо 3 405 000 EUR. Анализът на участието на 
българските общини показва, че Южен централен район е с най-голям процент фи-
нансирани общини от трите конкурса, 92% или 54 от 59 общини са получили ваучери 
за безплатен интернет в размер на 15 хил. евро. На второ място се нарежда Югозапа-
ден район с 88%, или финансирани 46 от общо 52 общини. Третото място държат два 
района Североизточен район и Северен централен с 86% общини, успели да се вклю-
чат в инициативата. В Североизточен район има финансирани 30 от 35 общини, а в 
Северен централен 31 от 36 общини са получили ваучер. Северозападен район заема 
четвърто място с 80% общини, включени в инициативата или 40 от общо 50 общини. 
Пето място е отредено на Югоизточен район със 79% общини, успели да се включат 
в инициативата (26 от общо 33 общини). 

 

Човешки капитал 
В това измерение България се нарежда на 28-мо място измежду държавите член-

ки, което я поставя далеч под средното равнище за ЕС. Общото равнище на уменията 
в областта на цифровите технологии е сред най-ниските в ЕС: делът на хората с поне 
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основни умения в областта на цифровите технологии възлиза на около 29%, докато 
средно за ЕС този дял е 57%. Тази тенденция се потвърждава и сред младите хора: 
54% от младежите на възраст между 16 и 24 години имат поне основни цифрови 
умения (спрямо средна стойност за ЕС от 81%). Хората с по-напреднали потребител-
ски умения в интернет (над основните цифрови умения) възлизат на 11% от общия 
брой, малко по-малко от една трете от средната стойност за ЕС. Жените в България в 
сравнение с жените в ЕС са добре представени сред специалистите в областта на ИКТ – 
1,3% от заетите в сектора (при 1,4% за ЕС). Налице са и промени в политиката – 
образователната система е в процес на реформи на всички равнища с акцент върху 
подобряване на цифровите умения. 

Върхово постижение на България е Програмата „Образование за ИТ кариера“ – 
това е национална програма, разработена от Министерството на образованието и 
науката, която да допълни обучението в гимназиалния етап на средното образование. 
Целта е повече ученици да бъдат стимулирани да изучават програмиране, независимо 
от предметите, по които се обучават, като същевременно имат възможност да придо-
бият допълнителна професионална квалификация за изключително търсена профе-
сия. Програмата е насочена към ученици от десети до дванадесети клас, които биха 
искали да подобрят уменията си в областта на цифровите технологии и в края на обу-
чението да придобият допълнителна квалификация за „приложни програмисти“. 
Курсовете се предлагат в пет „софтуерни центъра“ в България – гимназии, работещи 
съвместно с ИТ компании и институции в областта на висшето образование, които 
координират дейността на други 10 до 15 училища в района. Обученията са с продъл-
жителност от три години, като учебното съдържание е разработено съвместно с 
представители на ИТ сектора. Лекциите и упражненията ще се провеждат извън 
учебните занятия – на място или онлайн. В края на обучението учениците ще полагат 
държавен изпит за получаване на удостоверения за професионалната квалификация 
„приложен програмист“. Обучението е безплатно. 

 
Използване на интернет 
Макар и да е подобрила резултата си, България е под средното ниво по използва-

нето на интернет услуги: 64% от гражданите използват интернет (в ЕС средната стой-
ност е 83%), докато 27% никога не са го ползвали – това е най-високата стойност в 
целия ЕС. Измежду потребителите на интернет в ЕС българите осъществяват най-
много видеоразговори; те са доста над средното за ЕС равнище и по отношение на 
активността в социалните мрежи (79% спрямо 65%). Освен това, около 74% от потре-
бителите на интернет четат новини онлайн, което е приблизително около средното за 
ЕС. От друга страна, българските интернет потребители проявяват по-малък интерес 
към използването на други услуги онлайн, по-специално електронно банкиране. То се 
използва само от 11% от ползвателите на интернет в сравнение с 64% средно за ЕС. 
Едва една трета от ползвателите на интернет пазаруват онлайн, докато средният дял 
за ЕС е 69%. 

 
Внедряване на цифрови технологии 
В това измерение България се нарежда на 28-мо място измежду държавите 

членки – далеч под средното равнище за ЕС. Българските предприятия се затрудня-
ват да се възползват от възможностите, предоставяни от търговията онлайн: 6% от 
МСП продават онлайн (в сравнение със 17% средно за ЕС), 3% от всички МСП 
реализират трансгранични продажби и само 2% от оборота им е от търговия онлайн. 
Макар българите да ползват интензивно социалните медии за лична употреба, само 
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9% от предприятията ги използват за популяризиране на бизнеса си в сравнение с 
21% средно за ЕС. На последно място, броят на предприятията с висок индекс на 
интензивност представляват само 7,81% от всички предприятия. Положителен е 
фактът, че 23% от дружествата споделят информация онлайн, при средна стойност за 
ЕС 34%. България е постигнала значителен напредък в изпълнението на своята Стра-
тегия за развитие на електронното управление. Стратегическата рамка вече е въведе-
на, а Държавна агенция „Електронно управление“ работи и играе главна координира-
ща роля. Разработва се рамката на архитектура на електронното управление. Тя е 
необходимо и задължително изискване за прилагането на политиката за електронно 
правителство, определена от стандартите, оперативната съвместимост и сигурността 
на мрежите и информацията. 

 

Цифрови обществени услуги 
България се нарежда на 24-то място измежду държавите членки по този из-

мерител – под средното равнище за ЕС. Страната се представя много добре в предла-
гането на цифрови обществени услуги на предприятията; тя е подобрила резултатите 
си от 2018 г. и показателят ѝ вече достига 96 от 100, при средна стойност за ЕС от 85. 
Броят на ползвателите на електронното управление също се е увеличил в сравнение с 
2018 г., като 61% от потребителите на интернет подават формуляри онлайн, почти 
колкото средната стойност за ЕС от 64%. При услугите на електронното здравеопаз-
ване България заема 23-то място в ЕС, като 10% от българите са използвали услуги в 
областта на здравеопазването, предоставяни онлайн. Услугата електронна медицин-
ска рецепта се използва от 7% от личните лекари, а 20% от тях обменят медицински 
данни. 

 
Национална програма „Цифрова България 2025“ 
 

С националната програма „Цифрова България 2025“ (приета на 5 декември 2019 г.) 
се цели модернизиране и повсеместно въвеждане на интелигентни ИТ решения във 
всички сфери на икономиката и социалния живот, чрез създаване на среда за широко 
прилагане на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), национална 
инфраструктура, иновативни електронни услуги от нов тип за бизнеса и гражданите, 
единни стандарти и постигане на висока степен на мрежова и информационна 
сигурност и оперативна съвместимост. В нея са заложени целите, мерките и дейнос-
тите, ангажимент на различните администрации за постигането на основни страте-
гически приоритети. 
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Abstract: Ethical behavior is a key factor for accountants to win the trust of their 
stakeholders in the digital age. Many ethical dilemmas are now under consideration and 
profession is more than concerned about the enhanced risks of ethical compromises. This 
paper is aiming to discuss the relevance of the fundamental ethics principles for 
professional accountants in a technology-led digital age. These five principles are: 
integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional 
behavior. Artificial intelligence and big data analytics that are currently changing work 
environment of the accounting profession are analyzed in this context. Cybersecurity, 
platform based business models and distributed ledger technology are also considered as 
ethical challenges in the light of exponentially growing digitalization of economy.  
 

Key words: fundamental ethics principles, professional accountants, relevance, digital age. 
 
 

Introduction 
Technology is changing our lives for the better. It creates new opportunities for 

companies especially in the light of exponentially growing digitalization of economy. 
However, there are many concerns about how business are using new technology 
breakthroughs. The lack of confidence incorporates many challenging issues related to 
functionality, safety, reliability, etc. For instance, big data analytics and artificial 
intelligence (AI) improve the efficiency of decision-making as they overcome the need for 
making assumptions or guesswork. Automated decision-making, based on algorithms, is 
more accurate, consistent and objective. Moreover, the timing is considerably reduced. 
However, the process is a ‘black box’ for non-technical experts, who could hardly 
understand how decisions have been made. The lack of explainability raises a specific issue 
with some AI, based on machine learning (ML) algorithms, by questioning the 
identification and elimination of biases in data collection and pre-processing as computers 
learn from patterns in data. It seems that machines are taking away from humans the control 
over their decisions. 

Building confidence is a specific impact of new technologies and their augmented 
application, which implies many challenges for business. To avoid creating or amplifying 
potential harms as well as any unintended consequences requires management’s awareness 
of the problem and more focused response on it. Taking an ethical approach could provide 
a possibility for addressing this issue and revealing the good side of technology 
innovations. Ethics is usually associated with the way humans behave. It might be turned 
into practical principles and operate at different levels as business ethics, professional ethics 
or personal ethics. Not surprisingly, accounting professional have strong ethical code, 
which is deeply grounded in moral values and is usually enforced by the membership in 
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professional bodies. Their important role in organization and society sets high expectations 
for their professional behavior. In the digital age many ethical dilemmas are under 
consideration and the profession is more than concerned about the enhanced risks of ethical 
compromises. Ethical behavior becomes a key factor for accountants to win the trust of 
their stakeholders. 

 

Aim of the paper and research methodology 
This paper is aiming to contain discussions and focus attention on the fundamental 

ethics principles for professional accountants in a technology-led digital age as they affect 
professional behavior and decisions. These five principles are: integrity, objectivity, 
professional competence and due care, confidentiality and professional behavior. We argue 
that those principles remain relevant in the ever evolving digital age. However, the context 
of their application is likely to change due to new information categories and data sources 
associated with recent technology advances. Artificial intelligence and big data analytics 
that are currently changing work environment of the accounting profession are analyzed in 
this context. Cybersecurity, platform based business models and distributed ledger 
technology are also considered as ethical challenges in the light of expanding digitalization 
of economy.  

The research uses an interpretive and critical methods approach. The relevant literature 
is reviewed for the purpose of evaluating the relevance of the fundamental ethics principles 
for professional accountants. A special attention is paid to the accompanying conceptual 
framework as part of the Ethics Code with emphasis on future threats to ethical behavior. 

 
Hypothesis  
The fundamental ethics principles for professional accountants in a digital age are still 

relevant despite the challenges of new technologies and their augmented business 
application. Technologies are changing only the context within which an ethical decision 
must be made. As new threats and associated ethical breaches could emerge, ethics will 
become even more important in the upcoming years. 

 

Fundamental ethics principles for professional accountants and conceptual 
framework  

The International Code of Ethics for Professional Accountants (the Code) sets out the 
fundamental ethics principles for professional accountants, which are internationally 
recognized and used as basis for the ethical codes of prevailing majority of professional 
accounting organizations. The Code is developed by the International Ethics Standards 
Board for Accountants (IESBA) - an independent standard-setting body, supported by the 
International Federation of Accountants, established with the objective to serve the public 
interest by setting high-quality ethics standards for professional accountants. By its 
requirements and the provided application material it aims to support and enable 
professional accountants to meet their responsibility to act in the public interest. 

According to the last 2018 revision of the Code, effective as of June, 2019, there are 
five fundamental principles of ethics for professional accountants – integrity, objectivity, 
professional competence and due care, confidentiality, and professional behaviour. Integrity 
implies being straightforward and honest in all professional and business relationships. 
Objectivity requires not to allow bias, conflict of interest or undue influence of others to 
compromise professional or business judgments. There are two aspects of the duties of 
professional accountants related to professional competence and due care ethics principle: 
(i) attaining and maintaining professional knowledge and skill at the level required to 
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provide service with professional competence, based on current technical and professional 
standards and relevant legislation; and (ii) acting diligently and in accordance with 
applicable technical and professional standards. Confidentiality refers to respecting the 
confidentiality of information acquired as a result of professional and business 
relationships. Professional behaviour implies compliance with relevant laws and 
regulations and avoidance of any action that might discredit the profession [1]. As these are 
principles and not prescriptive rules, they need a proper interpretation and application to a 
given context. Originally, they are not intended to cover every real life conceivable 
scenario. Fundamental ethics principles are not supported by a fixed list of procedures to be 
followed and ensuring compliance is a difficult and challenging task as it requires 
application of judgement [2]. Instead, a conceptual framework, an integral part of the Code, 
explains how all professional accountants are required to apply it. More specifically, the 
framework sets out the approach for identifying threats to compliance with the fundamental 
principles, their evaluation, and how they should be addressed by eliminating or reducing 
them to an acceptable level.  

A broad range of facts and circumstances might create a variety of threats to 
compliance with the fundamental principles. Self-interest threats refer to an inappropriate 
influence on professional accountant’s judgment or behavior due to financial or other 
interest. Self-review threat is associated with the threat that a professional accountant will 
not evaluate appropriately the results of a previous judgment made or an activity performed 
when providing a current service. Advocacy threat refers to compromising professional 
accountant’s objectivity as a result of his/her promotion of a client’s or employing 
organization’s position to a certain point. Familiarity threat is the threat of a professional 
accountant being too sympathetic to the interests of a client, or employing organization or 
too accepting of their work due to a long or close relationship. Intimidation threats emerge 
from actual or perceived pressures, including attempts to exercise undue influence over the 
accountant, which discourage him/her from acting objectively [3]. It is worth mentioning 
that more than one threat might be created by a circumstance. Moreover, one identified 
threat might affect compliance with more than one fundamental ethics principle. 

 

Ethical context of new technologies 
Recent technology advances have many ethical and societal implications. There is 

long-lasting discussion on how business should implement ML algorithms, big data, AI, 
blockchain1 and other innovations. Their application brings a whole host of ethical issues 
and many attempts have been made for guiding companies on how to develop and use 
technologies. For example, one of the key ethical concerns about big data is related to data 
sharing and usage [4]. The fairness when using ML to support decision-making about 
individuals is another ethical challenge. Furthermore, making AI systems, which support 
the process of decision-making, more transparent and explainable by opening the ‘black 
box’ is also of a great importance. With the expanding automation of decision-making, 
personal data privacy and other issues as maintaining accountability and responsibility 
become a centerpiece of discussions. According to a recent joint study conducted by the 
Nuffield Foundation and the Ada Lovelace Institute [5], the key issues arising from recent 
technology innovations are described by most frequently occurring terms as fairness, 
transparency, accountability, governance, responsibility, privacy, safety, good, etc. 
Moreover, few governments, international bodies, companies and professional 
organizations developed sets of ethics principles or ethical frameworks for their employees 
                                                            
1 Blockchain is an example of distributed ledger technology. 
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or members. There is a variety of approaches to ethics applied in practice. Some are 
focused on personal responsibility; others are oriented towards the specific nature of 
technology. There are approaches grounded in universal human rights. Despite the many 
existing approaches to ethics, there is a consensus around the key ethics principles. 
However, despite the global nature of technology, it might create specific ethical questions 
and challenges in different culture-driven environment. 

High-level ethics principles are identified for AI. According to Microsoft’s ethics 
framework, those are: fairness, reliability and safety, privacy and security, inclusiveness, 
transparency and accountability. Google’s set of ethics principles, developed for AI, 
comprise of: socially beneficial, avoid creating or reinforcing bias, built and tested for 
safety, accountable to people, and follow privacy design principles. Principles, 
underpinning ‘Good AI Society, an EU initiative, are: beneficence, non-malfeasance, 
autonomy, justice, and explicability. Despite considerable overlap between these sets of 
principles, they are a valuable part of any applied ethics. As a shared set of values they help 
solving even complex ethical issues [6]. However, in real life, business application of 
technologies may cause ethical dilemmas or tensions might occur when putting these 
principles into practice due to conflicts between them, limitation of resources or conflicts 
between the interested parties involved. As a result, specific circumstances could challenge 
ethical behavior and decisions of professional accountants in business because of new 
ethics threats or breaches. Factors, external for organization, like hackers’ attacks, unethical 
behavior of consultant, theft of intellectual property, etc. might also have a negative impact 
and compromise the fundamental ethics principles.  

In conclusion, the specific ethics principles applied to technologies are aimed to guide 
their design and business applications. Despite ethical dilemmas, tensions between different 
principles and conflicts of interest between different groups of stakeholders, real life 
situations show that they have a significant impact by limiting negative ethics implications 
from technologies and their influence is expected to grow in the evolving digital age. From 
the professional accountant’s perspective, the specific ethics principles applied to 
technologies minimize ethical threats and breaches, thus indirectly supporting accounting 
experts’ ethical behavior and decisions. 

 
Ethics challenges for professional accountants in the technology-led digital age 
According to the study ‘Ethics and trust in a digital age’ conducted by the Association 

of Chartered Certified Accountants (ACCA) in 2017, self-interest and familiarity are 
figured out as the biggest threats for professional accountants’ ethics in the digital age. 
Almost a quarter of all respondents highlight them as most likely to become more common 
future threats. Advocacy threat is at the bottom of the survey list as about one in seven 
respondents pointed it as future threat. The same research outlines several breaches of 
ethical principles as manifestation of those threats, which according to the respondents are 
likely to prevail in the next decade. Bias towards the clients takes the lead. It might be 
caused by a fear of losing a client, or of not being awarded additional work by that client. 
The second place in the hierarchy of ethical breaches is taken by the tendency for 
professional accountant to accept information provided by the client without questioning it, 
due to a long association with that client. It is followed by the conflict of interests, being 
the third in the list, which could be either not disclosed or give rise to bias affecting 
accounting expert’s advice or opinion. There are eight more breaches of ethical principles, 
which according to the ACCA profound survey, are likely to become more prevalent in the 
next decade for accounting practitioners. [7] 
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One of the most important conclusions based on the opinion of majority of respondents 
is that ethical principles and ethical behavior are still relevant and will become even more 
important in the technology-led digital age. This view is firmly supported by the variety of 
identified potential threats and associated breaches as well as by the need to engross new 
information associated with the digital schemes and the vast pace of change. Some use 
cases and the accompanied compromises of ethical principles for professional accountants 
are briefly presented in table 1. 

 

Table 1 Use cases for compromises of ethical principles for professional accountants in 
the digital age 

 

Use cases for technology business application 
Compromises of ethical 

principles  
Automation, artificial intelligence and machine learning  
Reorganizing a call center by  using automated responses 
rather than staff members. 

objectivity, professional 
behavior 

A bank uses ML algorithms to automatically identify 
fraud. 

objectivity; professional 
competence  and due care 

ML model for improving the prediction of loan default 
was biased against female applicants due to certain 
inherited patterns of the historic data 

objectivity, professional 
behavior 

Big data and analytics  
Misused customers’ data and noncompliance with GDPR 
regulations. 

professional competence 
and due care; integrity 

Tracking mobile phones of customers in shopping center 
by using anonymous detection of Wi-Fi signals. 

integrity; confidentiality 

Cryptocurrencies and distributed ledgers  
Accepting bitcoin payments for transactions – concerns for 
money laundering. 

professional competence 
and due care; objectivity 

A government department  using a distributed ledger to 
improve the process of recording property transactions in 
the country – ledger reliability and security concerns. 

professional competence  
and due care; integrity 

Platform-based business models  
Defining the relationship between worker and platform 
business – ‘profits versus people’ dilemma. 

integrity; objectivity 

Protecting platform businesses’ intellectual property from 
‘web scraping’. 

professional competence  
and due care; confidentiality 

Cybersecurity  
Data theft of clients’ data. Ransom is required by hackers 
to return the data as there is no data backup. 

objectivity; confidentiality 

A company hires an ethical hacker for penetration testing. 
A possible theft of valuable information. 

objectivity; professional 
competence  and due care 

Procurement of technology  
Shadow IT resulting in duplication and inefficient 
procurement that does not meet the needs and 
opportunities for the organization as a whole. 

integrity; objectivity 

Relationship bias towards a small group of suppliers. The 
company may not be getting the best value for money. 

integrity; objectivity 

 

Source: ACCA, 2017, pp. 20-49; ACCA, 2019, pp. 25-34. 
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We will select and discuss few of these use cases by focusing on the fundamental ethics 
principles for professional accountants that have been compromised [8], [9]. 

Automation, artificial intelligence and machine learning  
The use case: A fast-growing mobile telecommunications company attempts to 

introduce an automated response system thus reorganizing its call center. The implemented 
new capability will analyze customer data to predict the reason for each customer’s call and 
provide a proper response to queries. A potential impact would be improved competitiveness 
and efficiency that should be balanced against the reduced number of employees. 

Ethics implications: Professional accountants might experience some pressure from 
company’s management team due to its diverse focus on gaining competitive advantages 
and profit maximization. Accounting experts have to be objective and to perform profound 
and unbiased analyses taking into consideration all important aspects and circumstances 
including company’s responsibilities for its staff, the cost of firing staff members, etc. He 
or she has to identify all business risks associated with this investment and to be sure they 
are within acceptable limits. 

Their professional behavior might also be compromised if they lack knowledge and 
competence on applicable legislations and company’s obligations to staff. It is a common 
practice to offer re-training or re-assigning options to employees affected by the automation 
and accounting experts should be aware of such alternatives and their practical 
implications. Moreover, their function in such cases is to prevent any internal 
miscommunications that might further complicate the situation. 

Big data and analytics 
The use case: A shopping center acquires over certain period of time a huge volume of 

clients’ data on their shopping patterns within the building’s area by using anonymous 
detection of Wi-Fi signals to track their mobile phones. Shoppers usually neglect the check-
out option of the free internet access, especially when they are in a hurry. By using data 
analytics, the shopping center starts producing valuable information about clients’ habits 
and preferences and sells it as a paid-for-service to retailers, who themselves use it for 
sending advertisement messages to shoppers’ mobiles. A privacy group publically 
announce the abuse of customers’ privacy, boycotting the shopping center and appealing 
for more transparent use of data. 

Ethics implications: Even in case of organization being protected from legal pursuits, 
professional accountant should consider that the organization is getting the access to 
clients’ data in honest way and has their permission for using it.   

Beside integrity, confidentiality is also compromised as organization might gather, 
process and sell sensitive clients’ data thus abusing customer privacy. For instance, it could 
generate valuable insights on clients’ finances by identifying the time they spent in the 
shops and estimating their purchases. 

Cryptocurrencies and distributed ledgers 
The use case: A large technology retailer is willing to achieve competitive advantage 

by accepting payments with bitcoins. General expectations are that many customers will 
support and even welcome the change and it will have a positive effect on company’s 
image as innovative organization. However, there is a serious concern that bitcoins could be 
used for money laundering. The impact of bitcoin acceptance on company’s brand and 
operational risk profile is unclear.  

Ethics implications: Accountants should be well equipped with the needed professional 
skills and competences to properly assess different aspects and implications of introducing 
bitcoin payment system. For example, a serious issue is the use of pseudonyms instead of 
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users’ own names despite the publicly visible addresses and accounting experts should be 
aware that this could trigger a problem with anonymous payments. 

Furthermore, objectivity principle might be compromised as well because technology 
companies are usually experiencing high pressure, even internally, to be in line with recent 
technology advances and take a pioneer’s step in implementing technology breakthroughs. 
In such circumstances, accounting professionals should take a balanced view when 
considering all aspects of the proposed innovation as there is a risk to under- or 
overestimate certain factors and arguments as competitors’ intentions and market 
positioning, company’s branding, risk management, etc. 

 

Platform-based business models 
The use case: A company developed and implemented a mobile phone application 

providing users with restaurants’ ratings based on reviews performed by their visitors. 
Rating information complements with details of restaurants location as well as reservation 
service. Over time, due to many reviewers, the site turned into a go-to-place platform and 
become a successful and profitable business. The company increased revenue from 
restaurants being its primary source of income as the application itself is free for users. 

This profitable situation has changed with a new hotel-booking site offering 
restaurants’ ratings as well. The identical rating scores threw suspicion upon it with a 
concern that the site might be using ‘web scraping’ to copy the restaurants’ ratings in real 
time. The enabling technology is based on a ‘bot’ or automated programme. 

Ethics implications: Professional accountants must have deep comprehension of the 
business model integrated within the website and how income generation depends on the 
number of visitors’ reviews. Knowledge on technology applications and impacts is a 
prerequisite for understanding the competitor’s illegal and harmful actions. 

Confidentiality principle might also become an issue if the copied data includes email 
addresses of registered users. Unauthorized ‘web scraping’, performed by the competitor 
website, could be considered as a breach of accountant’s professional ethical duty despite 
the fact that it has not being an allowed action.  

Cybersecurity 
The use case: An ethical hacker was hired by an international engineering company and 

has duly performed the assigned work mainly concerning the systems’ security. The expert 
issued a report for the issues identified, including some weaknesses in security control of 
company’s intellectual property and recommendations for fixing them.  

Half a year later, on a trade show, a competitor firm was noticed to promote a product, 
identical to a prominent one, which was still under development by the engineering 
company. By coincidence or not, the product was a focus of company’s research and 
development activity during the time the ethical hacker was employed and highlighted the 
control weaknesses. 

Ethics implications: Professional accountants do not have to compromise their 
objectivity and must be free of bias when assessing the situation and the possibility of 
ethical hacker’s involvement in it. The identical product might be developed independently 
by the competitor or the information leakage could happen before the expert was hired by 
the company.   

In order not to breach the principle of professional competence and due care, 
accountants are expected to have sufficient understanding of the new product development 
process, protocols for securing the electronic documentation of intellectual property as well 
as the organization’s procedures for hiring, monitoring and assessing the performance of 
external experts. 
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Conclusion 
 

The fundamental ethics principles for professional accountants are still relevant in the 
evolving digital age. Technology is changing only the context of their application not the 
principles themselves as it is human behavior and human decisions that give an expression 
of ethics. Ethics will become even more important for the profession in the years ahead as 
new threats and associated ethical breaches could emerge. 

The impact of new technologies and their augmented application on accounting ethics 
is twofold. The prevailing research strand focuses on ethics as a way to limit harm from 
new technologies. However, technologies could improve accounting ethics and reduce 
ethical breaches. Technology has а potential to support ethical decisions of professional 
accountants in the digital age and such opportunities should be purposely explored for 
supporting accountants’ ethical behavior. Innovations might be used to improve accounting 
ethics and reduce ethical breaches and more focused studies should be performed to further 
investigate and exploit such possibilities. 

 
References 
 

[1]. International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) (2018) Handbook of 
the International Code of Ethics for Professional Accountants, including International 
Independence Standards 2018 edn., pp. 18-23. 

[2]. The Institute of Chartered Accountants in England and Wells (ICAEW) (2019) New 
technologies, ethics and accountability. 

[3]. International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) (2018) Handbook of 
the International Code of Ethics for Professional Accountants, including International 
Independence Standards 2018 edn., p. 27. 

[4]. Herschel, R. & Miori, V. (2017) Ethics & Big Data. Technology in Society. 49. pp. 31-36. 
[5]. Nuffield Foundation and the Ada Lovelace Institute (2019) Ethical and societal 

implications of algorithms, data, and artificial intelligence: a roadmap for research. 
[Online] Available from: 
https://www.nuffieldfoundation.org/sites/default/files/files/Ethical-and-Societal-
Implications-of-Data-and-AI-report-Nuffield-Foundat.pdf [Accessed 18/02/2020] 

[6]. The Institute of Chartered Accountants in England and Wells (ICAEW) (2019) New 
technologies, ethics and accountability, pp. 7-9. 

[7]. ACCA (2017) Ethics and trust in a digital age, pp. 13-17 [Online] Available from: 
https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/pro-accountants-the-
future/Ethics-and-trust-in-a-digital-age.html [Accessed 20/05/2019] 

[8]. ACCA (2017) Ethics and trust in a digital age, pp. 20-49 [Online] Available from: 
https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/pro-accountants-the-
future/Ethics-and-trust-in-a-digital-age.html [Accessed 20/05/2019] 

[9]. ACCA (2019) Machine learning. More science than fiction, pp. 25-34 [Online] 
Available from:  
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/professional-
insights/machine-learning/pi-machine-learning-report.pdf [Accessed 15/01/2020]  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Международна научна конференция „ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ, 
МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2020 

 

191 

 
ВРЪЗКА И ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ СИНИЯ РАСТЕЖ  

И ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА  
ОТ ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ В РЕГИОН  

ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ 
 

д-р Валентина Маренова1 
Бургаски свободен университет 
доц. д-р Златина Караджова 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 

 
RELATIONSHIP AND DEPENDENCE BETWEEN BLUE GROWTH 

AND THE INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES FROM 
THE TOURIST INDUSTRY IN THE SOUTHERN BLACK SEA 

REGION 
 

Dr. Valentina Marenova 
BFU 

Assoc. Prof. Dr. Zlatina Karadjova 
University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“ – Burgas 

 

 
Abstract: „Innovation is an economic phenomenon." According to Schumpeter's economic 
theory, economic development is due to innovation in a dynamic environment, where old 
markets are destroyed and replaced by new ones - the so-called creative destruction. The 
object of the study in this report are enterprises in the tourism sector with a subject of 
activity in the Southern Black Sea region. Subject of the research - the relation "innovation - 
blue growth“ in the tourism industry. The main purpose of the study is to conduct a survey 
to summarize the opportunities for innovation in enterprises applicable in the tourism 
sector, whether they lead to increased competitiveness, whether companies generate higher 
profits after the introduction of innovations, whether the number of their employees, what 
investments they use to realize the innovations. The survey is specialized and therefore the 
representative sample includes opinions of managers from the highest management level - 
67 representatives of the tourism business in the period June 2017 to January 2019. The 
topic of innovation in tourism will be increasingly developed and will arouse increasing 
interest, given the dynamic development of the sector and technology. 

Key words: Southern Black Sea region, tourism industry, innovations, blue growth. 
 

 
УВОД 
Безспорно туризмът притежава потенциал за стимулиране развитието и насърча-

ване на икономическо развитие. Това от една страна се длъжи на комплексността и 
обвързаността на отрасъла с много други, а от друга страна поради способността да 
създава работни места. Редица автори изтъкват, че „развитието на туризма може да 

                                                            
1 По проект „ИРИСИ“ на БСУ с договор за финансиране № КП/06/ОПР 01/4/ 21.12.2018 г. от 
Фонд «Научни изследвания» 
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повлияе положително върху икономическия и социо- културен прогрес на общество-
то, в т.ч. и на неговото благосъстояние,”. Освен икономическото развитие от 
значение са също така и въпросите свързани с устойчивото развитие, растеж и поло-
жително влияние върху благосъстоянието на обществото. Туризмът като индустрия е 
обект на публични политики, регламенти и нормативна база по отношение на устой-
чивото развитие, именно поради наличието на противоречие между интересите на 
различните заинтересовани страни.  

Имайки предвид развитието на туристическата индустрия в световен мащаб, 
нейните огромни материални ресурси, бързо развиващата се  техническа материална 
база, човешкият ресурс ангажиран в тази сфера, технологиите, които все повече нав-
лизат, огромните продажби и генерирането на големи обороти е немислимо да се го-
вори за туризъм без да се има предвид представянето на дълготрайни стратегически 
цели, които пък от своя страна са свързани с иновациите в областта. Това им дава 
едно по-добро равнище в сравнение с останалите участници на пазара. Иновациите в 
туризма спомагат за запазване на стабилността в дадено предприятие, създават въз-
можност за намаляване на стопанския риск, осигуряват конкурентни предимства, от-
криват се нови възможности за предлагане на нови продукти и услуги. Това е и една 
добра стратегия за запазване и мотивиране на наетия персонал в дадена организация, 
за създаване на нови работни места. От друга страна  обаче носят известни рискове. 
Често изискват голям финансов капитал като инвестиция, понякога се намалява про-
изводителността. Решението за въвеждане на нови услуги и стоки, развитието в дру-
ги сектори на икономиката трябва да се взима внимателно, след обстоен анализ на 
фирмените характеристики и пазарната среда. Изборът трябва да е във вярната по-
сока  и да е добре обмислен ход. 

Практиката показва, че именно външните иновации променят радикално връз-
ките и зависимостите между отделните елементи на туристическата система. Науч-
ният и технологичен напредък насърчава туристическото развитие, като обикновено 
е налице известно изоставане от внедряването на постиженията в практиката. 
Съществена роля има и готовността и абсорбиращия капацитет на самата организа-
ция. Иновациите в туризма са от физическо и социално естество, свързани преди 
всичко с ограничаване на рисковете за туристите, повишената мобилност и достъп-
ност. Те стоят в основата на създаването на изцяло нови преживявания на туриста, 
респективно опит и удовлетвореност. За дестинацията и туристическите предприятия – 
иновациите са в основата на усилията за повишаване на конкурентоспособността и 
удовлетвореността на туристите. Именно поради това не са малко иновациите насо-
чени повишаването на производителността и ефективността. 

 
Фактологична рамка 
 

В настоящия доклад ще представим на Вашето внимание резултатите от проведе-
но емпирично проучване относно възможностите за въвеждане на иновации в дей-
ността на предприятията от туристическата индустрия и връзката между иновиране  
и подобряване на финансовите резултати. Участниците са представители на организа-
ции от Южното Черноморие. Проучването е осъществено през  периода юни 2017 г. до 
януари 2019 г.  

Целева група  обхваща 67 анкетирани, всички представители на туристическата 
индустрия, от тях 47 човека със стаж в туризма повече от 5 години, 38 от тях са ръко-
водители от средно равнище, а 4 от най-високо ниво.  
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На така поставения въпрос относно типа иновации, които предприятията от 
туристическата индустрия правят /фиг. 1.1./ се оказва, че 46 от респондентите пред-
лагат или изцяло нови стоки или такива с променени или добавени характеристики, 
или изцяло модифицирани. 

 

 
Фигура 1.1. Иновации на стоки (изцяло нови стоки, променени характеристики, 

добавени нови характеристики или модифицирани стоки) 
 
 

В следващия въпрос респондентите са посочили какъв тип иновация са 
направени в организацията, която представляват /фиг. 1.2.; фиг. 1.3.; фиг. 1.4./.  
Приблизително равен е резултатът на продуктовата иновация и тази свързана с 
услугите. 46 от организациите са иноватирали в стоки, или са модифицирали вече 
съществуващи такива. По-важното е да се отбележи, че повечето предприятия са 
въвели някаква иновация през последните две години.  

 

 
 

Фигура 1.2. Иновации на услуги 
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Като иновации на услугите са въведени от 40 от запитаните, само 16 не са въвели 
този вид иновация. Имайки предвид, че туристическият сектор е свързан най-вече с 
предлагането на услуги, този отговор не изненадва, защото повечето успяват да 
въведат иновации на услугите. 

 

 
 

Фигура 1.3. Други - нова фирма 
 

Само петима от участниците е осъществил иновация чрез регистрация на нова 
фирма. По отношение на връзката между иновации и реализирани приходи, резулта-
тите са следните: 

 

 
 

Фигура 1.4. Каква част от приходите от продажби се формира от нови стоки 
и/или услуги, които сте въвели на пазара последните две години? 

 
Оказва се, че нововъведените стоки и/или услуги реализират приходи, като най- 

често те са от 1% до 5% от продажбите, нито един от респондентите не е посочил 
повече от 50% приход и само двама отчитат от  25% до 50% приход на база продажби 
на нови стоки и/или услуги. От 5% до 25%  ръст в продажбите са реализирали 17 рес-
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пондента. Тук изводът е, че въвеждането на нови стоки и/или услуги в повечето 
случаи води до увеличаване на приходи, само в 3 случая нямаме приходи /фиг. 1.4/. 

В следващия въпрос от затворен тип сме задали няколко възможни нововъведе-
ния, които да бъдат посочени като изпълнени за последните две години. Тук съответ-
но най-голям дял заемат – нови или подобрени методи за организация на работния 
процес (наемане и обучение на персонал, централизация или децентрализация, орга-
низационна структура, отговорности и вземане на решения)- 48 и нов или значително 
подобрен процес на услугата – 44. Почти равен брой посочени са: нов или значително 
подобрен логистичен процес и дистрибуция на продуктите до пазара –  39; нови или 
значително подобрени процеси (дейности) в областта на финансите, счетоводството, 
доставките (снабдяването) – 38; нов или подобрен подход за взаимодействие с 
външни организации (доставчици, клиенти, конкуренти, финансови институции, дър-
жавни и общински институции) – 41 и нови или значително подобрени бизнес прак-
тики относно дейностите на организацията – 41. Прави впечатление, че почти всички 
организации са направили повече от едно нововъведение през последните две години. 

Интересно е да се отбележи, че почти равен брой от анкетираните са направили 
следните нововъведения в маркетинга през последните две години: Значителни про-
мени в дизайна и/или опаковката на услугите  или стоките – с да са отговорили 44 
анкетирани; Използване на нови медии и методи за промоция на стоките и услугите – 
с да са отговорили 41 анкетирани; Нови дистрибуционни канали и/или методи за про-
дажба на стоките и услугите – с да са отговорили 40 анкетирани;  

 

 
 

Фигура 1.5. Нови методи за ценообразуване 
 

Най-малък е броя на анкетираните, които са приложили нови методи за цено-
образуване – 14 от тях са отговорили положително /фиг. 1.5./. 

Разбира се, всяка иновация е и инвестиция, а самото й въвеждане, от своя страна, 
също изисква вложение на време, човешки ресурс, техника и технология, то проб-
лемите пред които се изправят представителите на туристическата индустрия могат 
да бъдат обобщени на фиг. 1.6. 
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Фигура 1.6. Кои са основните проблеми, които срещате при разработването  
на нови продукти, бизнес процеси и маркетингови практики? 

 
На въпроса кои са основните проблеми, които срещат при разработването на но-

ви продукти анкетираните смятат, че липсата на квалифицирани кадри е основен. 
Този отговор е логичен, имайки предвид обслужващия характер на туризма и теку-
чеството на кадри през последните години, на което всички ние сме свидетели  

На възможността да се посочат други проблеми, няма нито един формулиран 
друг възможен отговор. Това предполага, че в анкетата са изчерпани най-важните 
проблеми. Повечето от тях са с еднаква важност за анкетираните и проблеми като 
свито търсене и липса на мотивация; труден достъп до кредити; липса на собствени 
финансови ресурси; липса на идеи и креативност се оказват почти с равен сбор точки. 

Със следващите два въпроса се цели защита на нашата теза, че въвеждането на 
иновации води до реализация на повече оборот и икономически печалби./фиг. 1.7.; 1.8./ 

  

 
 

Фигура 1.7. Вашето предприятие след диверсификацията (иновацията - новата 
дейност) е реализирало средногодишен оборот? 
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Основната част от участниците посочват увеличаване на средногодишния си обо-
рот след въвеждане на иновацията/ диверсификацията, с което може да се счита, че 
организациите за да постигат финансови успехи и да реализират по-големи печалби 
трябва непрекъснато да се развиват, чрез въвеждане на нови стоки или услуги. Съще-
временно иновациите трябва да са умерени и премислени, защото всяка иновация е 
свързана с разходи, а те не трябва да са рискови. 

 

 
 

Фигура 1.8. Приходите от продажби и печалбата на Вашето предприятие след 
диверсификацията(иновацията -новата дейност)? 

 
Въвеждането на иновации е свързано с известни инвестиции. Доказателство за 

това твърдение е, че при този процес предприятията извършват обучение на персо-
нал, внедряване на нови стандарти, закупуват се нови активи, изграждат се офиси. 
Всички тези дейност водят и до по-силна конкурентноспособност, както на нацио-
нално ниво, така и на международните пазари. Всички изброени дейности са свърза-
ни с процеса на внедряване на нови услуги и продукти.  

Основинят въпрос, на който единодушно всички запитани са дали положителен 
отговор / с изключение на един, който не може да прецени/ е дали считат, че реше-
нието за въвеждане на иновация и оправдано и правилно.  Логично на всички изводи, 
получени от анализите на въпросите участниците считат взетото решение за въвеж-
дане на иновации в организациите за оправдано и правилно. Следователно въпреки 
разходите и инвестициите, които съпътстват една организация в процеса на внедрява-
не на нови продукти или услуги, той води  предприятията до положителни резултати. 

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 зася-
га множество дейности, сред които аква култури, крайбрежен туризъм, корабоплава-
не, енергетика, туризъм и риболовни стопанства. Синия растеж в крайбрежния и мор-
ски туризъм се прилага чрез разработване на морски пространствени планове и стра-
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тегии за управление на крайбрежието. Основни приоритети в областта на морския 
транспорт са свързани с развитие и модернизация на пристанищата, повишаване на 
качеството на услугите, прилагане на интелигентни транспортни системи, сигурност 
и безопасност на превозите, както и ограничаване на вредните емисии от корабопла-
ването. 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 морски-
те клъстери и мрежи. 

 
Заключение 
 

Съвременните постижения на научно-техническия прогрес имат широк потен-
циал за обновление на техническото и технологично осигуряване на производствения 
процес и в туризма. В това отношение туристическата дейност не трябва да изостава 
с въвеждането на нови технически решения. Прилагането на подходящите техничес-
ки нововъведения предоставя функционални улеснения и усъвършенстване на про-
дукта ѝ. Още повече, че туристическата клиентела, особено висококатегорийната, 
проявява все по-нарастващи изисквания в това отношение. Предназначението на ино-
вациите в туристическото обслужване може да се определи в две насоки: пряко полз-
ващо гостите, и непряко – подпомагащо функционирането на общокомплексните 
системи.  

Практиката показва, че именно външните иновации променят радикално връзки-
те и зависимостите между отделните елементи на туристическата система. Научния и 
технологичен напредък насърчава туристическото развитие, като обикновено е нали-
це известно изоставане от внедряването на постиженията в практиката. Съществена 
роля има и готовността и абсорбиращия капацитет на самата организация. Инова-
циите в туризма са от физическо и социално естество, свързани преди всичко с огра-
ничаване на рисковете за туристите, повишената мобилност и достъпност. Те стоят в 
основата на създаването на изцяло нови преживявания на туриста, респективно опит 
и удовлетвореност. За дестинацията и туристическите предприятия – иновациите са в 
основата на усилията за повишаване на конкурентоспособността и удовлетвореността 
на туристите. Именно поради това не са малко иновациите насочени повишаването 
на производителността и ефективността. 

 

Изхождайки от всички направени анализи, може да се посочат няколко възмож-
ности в подкрепа на иновациите в туристическата индустрия: 

1. Стимулиране на чуждестранни инвестиции чрез намаляне на данък печалба 
за периода от няколко години; 

2. Запазване на ниските нива на коорпоративен данък върху печалбата до изли-
зане от финансово-икономическата криза, а в последствие въвеждане на данъчни 
облекчения за фирмите, които инвестират в иновации и нови продукти, проучвания, 
технологии и други; 

3. Намаляване на осигурителната тежест за персонала в предприятията, които 
инвестират в научни изследвания и разработки на нови продукти; 

4. Държавата може да окаже подкрепа към иновиращите предприятия като 
гарантира поне частично необходимите кредити за изпълнението на конкретните 
иновации; 

5. Елиминиране на корупционните практики на държавната администрация, 
която е отговорна за усвояването на европейски фондове; 
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6. Намялаване или неувеличаване на местните данъци за предприятията, пра-
вещи иновации; 

7. Развитие на креативно и съзидателно мислене в обществото във връзка с под-
крепа на иновациите; обединяване на усилията на правителството, образователните 
институции, професионалните и браншовите организации; съдействие от страна на 
университетите и научните организации посредством програми за обучение на място, 
въвеждане на задължителни практики и стажове, като по този начин ще се повиши 
нивото на познанията у персонала на предприятията и ще се засилят връзките межде 
университетите и бизнеса; 

8. Изработване на регистър, който да съдържа информация от една страна за 
иновативните предприятия, които търсят финансиране за иновационни проекти, а от 
друга за инвеститори и финансиращи организации и лица; 

Една от най-важните характеристики на всяка национална икономика е нейното 
развитие и нарастването на мощта й. Туристическите иновации водят до повишаване 
на продажбите, повишаване на търсенето и повишаване на предлагането. Те са ори-
ентирани към по-високо определяне на нуждите на потребителя, откриване на нови 
пазари или завладяване на нови позиции за фирмата с цел реализиране на по-високи 
продажби. 
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Увод 
Въпросите за приложението на концепцията за устойчивото развитие от отдел-

ните компании е дискусионен. Това рефлектира върху отчитането му, като пробле-
мите основно са свързани с качеството на създаваната информация. Четвъртата ин-
дустриална революция, характеризираща се с използването на информационните тех-
нологии, има потенциал да повлияе всички аспекти на устойчивото развитие, вклю-
чително и да подобри неговото отчитане.  

 

Целта на настоящата статия е да се направи проучване на проблемите на отчет-
ността на устойчивото развитие в условията на Индустрия 4.0. За изпълнението й се 
поставят следните две задачи:  

 

 Да се изследват основните проблеми на отчитането на устойчивото развитие 
на ниво предприятие; 

 Да се проучат инструментите на Индустрия 4.0 и техните възможности за 
подобряване на отчетността на устойчивото развитие. 

 
Устойчивото развитие и проблемите на неговото отчитане 
Когато през 70-те години на миналия век екологичните проблеми по целия свят 

се изострят, икономическата наука се сблъсква с проблема да осмисли екологичните 
ограничения в икономиката и да предложи нова концепция за развитие. Понятието 
„устойчиво развитие“ в съвременното си тълкувание се появява през 1987 г. в док-ла-
да „Нашето общо бъдеще“ на Международната комисия по околна среда и развитие 
(известна като Brundtland Commission). Съгласно доклада, устойчивото развитие 
отговаря на потребностите на настоящето, без да лишава бъдещите поколения от въз-
можността да посрещнат собствените си потребности [19]. Както се вижда от опреде-
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лението, устойчивото развитие съдържа две ключови взаимосвързани концепции:  
1) концепцията за потребностите; и 2) концепцията за ограничения (поради състоя-
нието на технологиите и организацията на обществото), наложени на способността 
на средата да удовлетворява настоящи и бъдещи потребности на човечеството.  

Постепенно концепцията за устойчиво развитие се развива. Стига до съвременно-
то широко разпространено разбиране, че устойчивото развитие почива върху три 
стълба – икономически, социален и екологичен. За първи път подобна концепция е 
предложена през 1994 г. от Джон Елкингтън [6].  

От екологична гледна точка устойчивото развитие се свързва с хармонизирането 
потребностите на човечеството с естествените възможности на биосферата, т.е. раз-
витието протича без да се разрушава естествената основа на човешкото съществу-
ване. В по-обобщена форма устойчивото развитие трябва да се счита за развитие без 
разграждане на биосферата. Деградацията на природните ресурси, замърсяването на 
околната среда и загубата на биологично разнообразие намаляват способността на 
екосистемите да се саморегулират. 

Социалната съставляваща е насочена към поддържане на социалната и културна-
та стабилност, включително намаляване на броя на опустошителните конфликти, 
съхраняването на културното разнообразие, постигането на социална справедливост, 
запазване на социалната стабилност, насърчаване на социалното включване. 

Икономическата съставляваща на устойчивото развитие предполага оптимално 
използване на ограничените икономически ресурси. Истинският икономически прог-
рес е такъв напредък, който не се осъществява за сметка на околната среда, а напро-
тив, чрез хармонизиране на икономическата дейност и цялото човешко поведение с 
биосферата и пълното включване на икономическата система в структурата на гло-
бална затворена среда, поддържаща живота  

През септември 2015 г. международната общност одобри нова програма за устой-
чиво развитие за периода 2016 – 2030 г. „Да преобразим нашия свят: Програма 2030 
за устойчиво развитие“. Предприятията се считат за ключови участници в изпълне-
нието на тази амбициозна програма. Тяхната роля е решаваща за всеки напредък към 
устойчивост [16].  

Прилагането на концепцията за устойчиво развитие на ниво отделна компания 
обаче е много проблематично. Една от основните причини е липсата на единомислие 
за това какво е устойчиво развитие и как може да се оцени дали е постигнато или не. 
Както отбелязва Бебингтон, устойчивото развитие означава различни неща за различ-
ни хора в различен контекст [2].  

Трудността да се дефинира устойчивото развитие на ниво отделна компания 
рефлектира върху това как предприятието може да го отчита. Приемането на трииз-
мерното определение на устойчивостта означава, че отчетната рамка трябва да измер-
ва резултатите от екологична, социална и икономическа гледна точка. Това налага 
създаваната информация за обектите да позволява интегриране с други видове ин-
формация, както и да позволява извършването на анализ за откриване на тенденции и 
извършване на прогнози. За висококачествено отчитане е необходима ефективна ин-
фраструктура за отчитане, контролни и отчетни процедури по подобие на традицион-
ната система за финансово отчитане. За да интегрират принципите за устойчивост в 
своите бизнес стратегии и да подпомогнат решенията за разпределяне на ресурси, 
мениджърите трябва да измерят количествено връзката между социалните и еколо-
гичните дейности и финансовите резултати. Бизнесът, както поотделно, така и чрез 
организирани инициативи реагира на тези нови предизвикателства. Самостоятелните 
доклади за устойчивост са основно средство, чрез които компаниите се стремят да 
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покажат, че създават повече стойност с по-малко въздействие. В света има няколко 
рамки, които предприятията могат да прилагат за отчитане на устойчивостта.  

Според KPMG, рамката за отчитане на устойчивостта, разработена от Глобалната 
инициатива по отчетност, е най-популярната в световен мащаб [12]. Тя включва стан-
дарти за оповестяване и подходи за управление на променливите на устойчивото раз-
витие. Липсват обаче емпирични доказателства за ефективността на методите за из-
мерване, които компаниите, прилагащи рамката използват и на база на които оповес-
тяват информация в своите отчети. Въпреки, че стандартите са достатъчно ясни, за да 
регулират разходите за околната среда например, много голяма трудност е последо-
вателното оценяване на въздействието на дейността на компанията върху околната 
среда. В тази връзка редица изследователи насочват своето внимание към основните 
проблеми, свързани с качеството на информацията, която е в основата на вземането 
на управленски решения от ръководствата на предприятията и която се представя в 
отчетите за устойчивото развитие.  

Един от основните проблеми е свързан с липсата на подходяща информация, 
съчетана с присъщата сложност на устойчивостта като концепция на ниво отделна 
компания. Добре известно е, че добрите управленски решения се вземат на база на 
висококачествена информация. Липсата на навременни и точни данни може да под-
копае доверието в усилията за отчитане на околната среда в дългосрочен план. Така 
например по отношение на информацията за екологичните разходи и въздействието 
на организацията върху околната среда, Международната федерация на счетоводите-
лите отбелязва, че по-големите компании годишно генерират милиони записи на дан-
ни, които обаче често не са достатъчно точни или подробни за целите на управле-
нието на въздействието върху околната среда, ефективността и други цели [10].  

Направено проучване сред мениджъри от Германия по повод на проблемите, 
свързани с отчитане на въглеродните емисии показва, че генерираната информация е 
недостатъчна, с невисоко качество и че ефективността на процесите по нейното съз-
даване е ниска [3]. Проучването, също така, подчертава потребността на управле-
нието от информация в 4 разреза: 1) физическа (натурални показатели) и парична,  
2) генерирана рутинно и генерирана за специални цели, 3) ориентирана към миналото 
и ориентирана към бъдещето, както и 4) ориентирана в краткосрочен и дългосрочен 
аспект. Проблемите с качеството на данните означават, че надеждността и съпостави-
мостта на отчетените данни за устойчивото развитие са до известна степен компро-
метирани. 

Друг важен проблем е свързан с определянето на показателите чрез които ще се 
оценява постигнатата устойчивост и на подходящите измерители. Устойчивостта е 
многомерна концепция и не е възможно пряко измерване, а се изисква набор от пока-
затели. С докладите за устойчивост, компаниите обикновено въвеждат набор от 
индикатори, които могат да се използват за измерване на устойчивостта на компа-
нията. Те обаче не са непременно съпоставими с показателите, използвани от други 
компании, а това е съществен проблем, който е свързан с накърняване на сравни-
мостта. Въпреки трудностите за определяне на показатели за устойчивост, приложи-
ми за всяка компания, опитите за стандартизация продължават, като важен проблем 
остават специфичните показатели. Намирането на индикатори, подходящи към съот-
ветен географски регион, култура, ценности и приоритети е сложен.  

Въпреки, че за някои от дейностите е възможно прилагането на паричния измери-
тел за оценяване на въздействието върху околната и социалната среда, за много дру-
ги това е невъзможно. В тази връзка се откроява предизвикателството, свързано с 
потребността от включване на множество мерни единици за оценка на ефективността 
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към трите измерения на устойчивостта. Прилагането на паричния измерител, който е 
предпочитаният избор за измерване на икономическите резултати, не е непременно 
подходящ за улавяне на социални и екологични въздействия, които поради своята 
специфика изискват набор от инструменти, позволяващи оценяване на разнородния 
характер на природата и на социалната справедливост. Например чрез какви пока-
затели и как да се измери до каква степен служителите приемат културни промени; 
как да се оцени и т.н. Качественият и нефинансов характер на част от показателите 
значително усложнява оценката на надеждността на информацията, в сравнение с та-
зи за надеждността на финансовата информация. Намирането на достатъчно сигурни 
и валидни подходи за измерване на трите компонента на устойчивостта и техните 
взаимовръзки е сериозно изпитание пред компаниите.  

През последните години се наблюдават и опити за създаване на един или няколко 
индекси, за да се даде лесна и в същото време достатъчно надеждна количествена 
информация за устойчиви резултати на компаниите. Въпреки напредъка в тази посо-
ка все още няма единно приет метод за интегрирана оценка на устойчивостта на ниво 
компания. Методите все още не са достатъчно добре установени, или са в процес на 
разработка, или не са налични по отношение на всички аспекти на устойчивостта. 
Тъй като достоверността на методологиите за агрегиране е от решаващо значение за 
качеството на новите категории информация, са необходими повече изследвания на 
методологиите за обобщаване и значението на основните данни за получаване на 
цялостни оценки [15]. 

Проблемите с качеството на информацията и трудностите с измерването на ефек-
тите от дейността на компанията върху екологичния и социален стълб на устойчиво-
то развитие крият риск от скептицизъм относно истинността на оповестената в отче-
тите за устойчиво развитие информация. Проблемите с качеството на информация 
оказва влияние и върху вземането на управленски решения.  

Изложеното подчертава проблемите на информационното осигуряване управле-
нието на устойчивото развитие. Очертава се необходимостта от нови инструменти 
чрез които да е възможно да се генерира информация в различни разрези и от показа-
тели, и подходящи оценки за определяне на икономическото, екологичното и социал-
ното въздействие на организацията. Ясно е, че използването на традиционните ин-
струменти на счетоводството е недостатъчно [7]. 

Светът днес се намира в нов етап от своето еволюционно развитие, който изглеж-
да настроен да промени естеството на отчетността за устойчивото развитие – 
Индустрия 4.0. Компаниите бързат да се адаптират към нея, както и счетоводството, 
от което се очаква да използва по-добре възможностите на тази нова ера, за да уве-
личи максимално полезността на своята информация за заинтересованите страни. 

 
Индустрия 4.0 и нейната роля при отчетността на устойчивото развитие 
Индустрия 4.0, наричана също четвърта индустриална революция, е концепция, 

възникнала в Германия, но е и припокриваща се с разработки, които в други евро-
пейски страни се етикетират по различен начин, като интелигентни фабрики, индуст-
риален интернет на нещата, умна Индустрия и др. [4]. Индустрия 4.0 се свързва с 
напредналите информационни технологии и социалните мрежи, които позволяват 
всичко във и около производствена операция (доставчици, завод, дистрибутори, дори 
самият продукт) да бъде свързано цифрово, осигурявайки силно интегрирана верига 
на стойността, както и възможност за споделяне на данни в реално време. Комуни-
кацията е както между машини и хора, така и между машини и машини. 
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Новите технологии на Индустрия 4.0 изпълняват три основни функции, свързани 
с отчетността изобщо и в частност тази на устойчивото развитие. Първата функция е 
автоматизацията, при която технологията замества човека в неговата дейност по съз-
даване на информацията. Втората основна функция е свързана със получаване на 
информация в реално време (релевантни и навременни данни, които могат да опишат 
реалните ситуации във фирмата). Третата основна функция е трансформацията, а 
именно ресурси и технологии, които помагат на компанията да преструктурира вът-
решния си потенциал за получаване на по-добри резултати [18]. Тези технологии 
обаче са сравнително нови в развиващите се страни, както и в малките и средни 
фирми [14].  

Сред инструментите на Индустрия 4.0, които имат отношение към създаването на 
информация за целите на отчетността на устойчивото развитие са интернет на неща-
та, големи масиви от данни, блокчейн, облачни системи, киберфизични системи и др.  

Интернет на нещата е интелигентна мрежова инфраструктура, която предлага 
свързаност между устройства, системи и хора, и събира и споделя информация по ве-
ригата на стойността. Тя включва изчислителна мощност и сензори, вградени в ежед-
невни обекти, които могат да комуникират помежду си и с централизирани компют-
ри. Сензорни технологии, комуникационни технологии и вградени устройства се 
обединяват, за да образуват структура, чрез която реалният и дигитален свят се сре-
щат и са непрекъснато в взаимодействие. „Нещата“ имат идентичност и виртуално 
представяне, оперират в интелигентни пространства, използват интелигентни интер-
фейси и комуникират в контекста на общността, околната среда и потребителите 
[23]. Те могат да събират информация и знания от взаимодействието им с други 
„неща“, като могат или да запазят тази информация и знания локално, или да я пре-
пратят до някакво място в „облака“, където да бъдат широко достъпни за други. За 
счетоводителите ползите от интернет на нещата са свързани с достъпа до данни в 
реално време, възможностите за работа от разстояние и автоматизирането на част от 
процесите [8]. 

Киберфизичните системи са физически неща, които се наблюдават и контролират 
жично и безжично от компютърно базирани алгоритми [5] чрез изкуствен интелект за 
задействане на автоматизирани действия. Внедряването им заедно с интернет на не-
щата позволява създаването „умни фабрики“. В тях се очаква сензорите да следят 
физическата среда и компютърните алгоритми да се използват за контрол на физи-
ческите параметри на работа. Резултатът би бил производствена среда, която има 
самосъзнание, самопрогнозиране, самосравнение, самореконфигуриране и самопод-
дръжка [13].  

Облачните технологии представляват платформа, способна да осигури онлайн 
достъп до данни и програми във всяко време, на всяко място и от всяко устройство. 
Основното предимство е, че работата може да бъде извършена извън работното мяс-
то на служителя. Наличието на интернет връзка е достатъчно. Традиционният счето-
воден софтуер обикновено се купува като продукт и се инсталира на работния плот 
на всеки потребител, докато облачните технологии се предоставят като услуга [11]. 
Те дават възможност на предприятията да съхраняват, да имат достъп и да споделят 
ресурси на по-ниски цени и с много по-висока гъвкавост. Освен лекотата на полз-
ване, облачните технологии предлагат още сигурност, архивиране на данни и по-
добър контрол, подпомагайки счетоводните кадри в тяхната ежедневна работа. 
Получаването на данни в реално време помага при подготовката и споделянето на до-
клади и отчети, което води до по-висока прозрачност в работата. 
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Използването на облачните технологии намалява негативните въздействия върху 
околната среда, като свеждат до минимум необходимостта от хардуер в помещения, 
което свежда до минимум необходимата мощност и следователно допринася за 
оптималната консумация на енергия. 

Блокчейн като счетоводна технология (известна още като разпределителна книга) 
представлява цифрова система, която записва и съхранява всички транзакции и тех-
ните данни на няколко места едновременно [1]. Системата на функциониране на 
разпределителната книга е напълно децентрализирана и съдържа проследима във 
времето информация за всяка отделна транзакция. Транзакциите се подреждат в от-
делни блокове като на всеки блок в тази верига се „присвоява“ уникален код (наречен 
hash-код). Извършването на промени в транзакциите ще измени уникалния код на 
блока, в който те се съхраняват. Промените ще се отразят едновременно във всички 
блокове по веригата. По този начин всяка евентуална промяна ще бъде незабавно 
регистрирана, установена и проследима от всички участници [22].  

Блокчейн ще доведе до извършване на все повече и повече автоматични счето-
водни операции. Осигуряването на сигурност по отношение на транзакциите, техно-
логията позволява увеличаване на обхвата на счетоводството, като се вземат предвид 
повече обекти, които понастоящем се считат за твърде трудни или ненадеждни за из-
мерване. Това ще позволи на счетоводителите да работят върху интерпретирането на 
данните, а не върху тяхното създаване [9].  

Зикополус и колектив описват големите масиви от данни с три думи – обем, ско-
рост, разнообразие: обем от структурирана и неструктурирана информация, генери-
раща се ежедневно, която системите трябва да приемат и да разпространяват; ско-
рост, с която информацията се увеличава или изчезва; и разнообразие от източници 
на данни и формати, които представляват интерес за предприятията [20]. По-късно 
авторите добавят още две ключови думи – истинност и стойност. Истинността се от-
нася до точността и надеждността на данните. Този фактор, макар и много желан, е 
труден за осигуряване, особено за данни, генерирани от множество източници. Стой-
ността се отнася до потенциала на големите данни да предоставят изгодно допълне-
ние към технологичното портфолио на предприятието, както и подходящата инфра-
структура, която да поддържа събирането, съхраняването, обработката и използване-
то на натрупаната информация [21]. Големите масиви от данни могат да се моделират 
в зависимост от конкретните потребности на ползвателите. Потенциалът за приложе-
ние на големите масиви от данни в счетоводството е много голям, тъй като сче-
товодната работа е свързана със създаване, обобщаване и анализиране на данни. Това 
е особено отчетливо по отношение на нарастващата потребност от използване на 
нефинансова информация, особено по отношение на отчитането на екологичния и 
социален стълб на устойчивото развитие. Проведено изследване показва, че характе-
ристиките обем и истинност на големите масиви от данни имат огромно значение за 
подобряване на отчетността на устойчивото развитие и повишаване на доверието на 
потребителите в информацията, съдържащата се в отчетите [17]. 

От изложеното по-горе, може да се заключи, че инструментите на Индустрия 4.0 
имат потенциала да разширят възможностите за подобряване на отчетността на 
устойчивото развитие, и по-конкретно за повишаване на качество на данните, изразя-
ващо се в подобряване на точността и надеждността им. Необходими са обаче повече 
изследвания относно приложимостта на тези инструменти за отчитане на устой-
чивото развитие в различните сектори, както и в малките и средни предприятия. 
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Заключение 
 

През последните години все повече компании се стремят да работят според прин-
ципите на устойчивото развитие, независимо от проблемите при неговото дефини-
ране. За да постигнат това, организациите се нуждаят от информация, позволяваща 
им да оценят икономическия, социалния и екологичен стълб на устойчивото разви-
тие. Бурно развиващата се Индустрия 4.0 осигурява възможности за широко достъп-
ни, навременни, по-точни и с по-високо качество данни, отколкото е било възможно 
преди нея. Интеграцията между Индустрия 4.0 и устойчивото развитие към момента 
все още е в начален стадий. Необходими са изследвания, които да покажат използва-
нето на инструментите на четвъртата индустриална революция за отчитане на трите 
стълба на устойчивото развитие за различните сектори, както и за малки и средни 
предприятия.  
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Abstract: The current challenges facing traditional colleges and universities — including 
higher tuition, budget cuts, and course shortages — cause many students to search for 
alternatives. Online education offers many benefits and advantages while still providing 
programs and courses of high quality. All levels of certificates and degrees are available 
online. Here, you can learn about some of the positives to pursuing an online education. 
Some of the advantages to online learning include course material accessibility, flexible 
scheduling, more academic options, and the opportunity to build valuable skills.This paper 
is presents the challenges of online learning on the accounting and finance disciplines. 
 
Key words: challenges, online learning, accounting, finance 
 
 

I. INTRODUCTION 
 

„Students do not learn much just sitting in classes listening to teachers, memorizing 
prepackaged assignments, and spitting out answers. They must talk about what they are 
learning, write reflectively about it, relate it to past experiences, and apply it to their daily 
lives. They must make what they learn part of themselves.” (Arthur W. Chickering and 
Stephen C. Ehrmann) 

Distance learning means you aren’t physically present in classes. You’re studying on 
your own and at your own pace. Naturally, this one will require more self-discipline. 
Distance learning is quite broad in that there are different ways in which one can complete 
one’s studies when opting for this learning method. It would be useful, at this point, to take 
a look at the different options available to one when one chooses to follow this route of 
learning. Below is a brief breakdown on some of the ways in which one can complete their 
studies through distance learning. Online Learning: Students complete their studies on the 
internet, where they have 24/7 access to their studies via a web browser, what is offered 
would be dependent on what the specific institution is providing. 

Both Online and Face-to-Face learning are suitable ways of studying, but the way in 
which people decide to complete their studies is more dependent on their personal views 
and personalities. For example, some people prefer the good ol’ way of having their 
textbooks and making notes, whereas others may prefer to have all their notes and study 
materials accessible on the internet via web browser and then th There are several problems 
with the traditional system of education. First of all, you need to pay thousands of dollars 
per term to attend a prestigious school. With all those budget cuts, busy classrooms, and 
course shortages, you won’t always get the chance to study exactly what you want. It’s no 
wonder why millions of students from all around the world opt for online degree programs 
or take at least one college course through an online platform. Online learning has to be the 



 
 
 
 
 

Международна научна конференция „ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ, 
МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2020 

 

209 

greatest revolution in contemporary education. It made a huge change in the system and 
opened great opportunities for everyone who wants to learn something. 

Nevertheless, online education is still related to stereotypes. People often think that 
online students are not smart enough for a traditional college or university, they are lazy, 
and they don’t get „real” degrees. These claims discourage many people from taking online 
courses, so they get stuck in the traditional educational system that consumes a huge deal of 
money, nerves, and years of their lives.ere are those who prefer to have the best of both. 

Online learning is a term used to describe distance or correspondence courses that are 
offered over the Internet. The courses offered through online learning cover a wide range of 
subjects, audiences, and prices. This educational method is growing in popularity as a cost-
effective method of providing access to education for a large population. 

There are five main reasons behind the growth in online learning: access, efficiency, 
stability, cost, and technology. The explosion in online learning tools and the adoption of 
this method by both post-secondary educational institutions and high schools around the 
world speaks to the fundamental desire for more education. The expanded access to 
knowledge and information provides the groundwork necessary for many people to start 
new careers and gain new skills. 

 
II. CHARACTERISTIC OF ONLINE EDUCATION 
 

Traditional classes are more suitable for young children, teenagers, and young 
adolescents who are yet to join the workforce. Regular attendance in classes helps them 
interact with other individuals of their own age, be better disciplined, follow a regular 
schedule, and improve their physical fitness and mental alertness.Classroom learning helps 
students and teachers know each other in a better manner. This allows teachers to know the 
students and evaluate their strengths and weaknesses better, act as mentors, and guide 
students in their career possibilities. 

In a traditional classroom, students can directly share their views and clarify their own 
queries with the teacher, thus getting their questions answered right away. Most of the time 
books and classroom notes are very useful for studying and passing exams. Understanding 
the Question & Answer pattern, and with suggestions provided by experienced teachers, 
students can find it more helpful to learn than when using generalized online notes and 
suggestions available on the internet. Also, classroom learning is more helpful due to a 
continuous interaction between students and teachers, as it helps students to get rid of their 
fears regarding exams, which can rarely happen with online guidance. 

Lastly, interactions with good teachers help motivate students to achieve higher marks. 
Maybe, this will be the undoing of the traditional learning system; or do you think 
otherwise? You know how everyone is engrossed in the big argument; traditional education 
vs. eLearning. Are you too of the opinion that one day, eLearning will overrun the 
traditional methods of imbibing education? In the present scenario, the eLearning software 
development industry has become huge but what seems to be the driving factor behind it? 

E-learning provides learners with the opportunity to obtain the necessary knowledge 
using independent information resources. E-education plays a strategic role in addressing 
the following issues for the development of national education systems: 1) modernization 
and development of the national education systems; (2) providing everybody with the 
access to quality education (without age limit); 3) establishing the links between education 
and labor market; 4) providing lifelong learning accessibility in 24x7x365 mode for 
different categories of people, taking into account their interests and needs; 5) supporting 
opportunities for independent learning; 6) reducing economic and geographical inequality, 
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ensuring access to the best educational content for residents with low-income and living in 
remote regions; 7) prompt training the specialists for modern work places; 8) involving the 
people with disabilities into the educational process and so on. [4]. 

One of the key features characterizing the information society is a continuing 
education. The goal of the continuous education is to offer and provide new opportunities 
to the people of different ages to adapt to the transformations emerging in the society, 
economy, technology, professional activities and so forth. Continuous education involves 
multiple qualification courses in various specializations or retraining for any person 
throughout his or her life. 

Learning is often considered to be a normal part of working and personal life. Both 
learning for achieving a job as well as for achieving knowledge should not be neglected. 
Online environment is changing continuously and it represents a great opportunity for 
learning. It is very important to discover how to learn using all available communication 
channels and choosing the ones that best suit a person’s style of filtering the information. 

Nowadays, online learning turns out to be more and more practiced. Many traditional 
universities started to share their courses online for free. It represents an easy and 
comfortable method to achieve knowledge in almost every field, from law and accounting, 
to human sciences, such as psychology and sociology or history. Online learning is a great 
alternative to traditional universities, especially for people who can’t afford the time and 
money to take real courses. But what are the advantages and disadvantages of online 
learning? 

Although many people still consider traditional universities as the best way to achieve 
knowledge and get a diploma, online learning proves to be a great alternative. Students 
have the chance to study in their own time and especially for free. It represents a great way 
to study many fields and to boost the level of self-motivation. Online learning is so 
effective because students can finish their homework quickly, and there is more time left 
for hobbies or for finding a job.An access to all resources of a traditional course helps 
participants learn wherever they are, leaving them the freedom to choose the time for study. 
With basically an Internet connection, a person can attend different courses. Among the 
advantages of online learning there are the responsibility and self-discipline of students. 

As can be seen from the Figure 1, the distant education system supporting the hybrid 
modeled e-university can provide synchronous and asynchronous e-learning services to 
both students and different categories of citizens in line with their lifestyle and activity 
forms. 

Jennifer Tricoli [9] describes the structural scheme of the e-university as below, in the 
case if the educational tools existing and intended to be use dat the education facilities will 
be applied with the online educational tools [Figure 1]. The scheme also shows that even in 
the developed countries, they haven’t fully transited to the virtual education, or a complete 
virtual university model has not been implemented yet. 

The international experience shows that there are different types of e-university models 
in the world. These models depend on the goals set by the university for human resources, 
education legislation of the country, the attitude of the population towards the education, 
and so on. In spite of some non-invariant principles, all of this allows to conclude that e-
university concepts cannot be universal. At present, no country in the world has a complete 
e-univ The further development of the educational models is associated with the creation of 
a smart educational environment and, accordingly, the Smart Education [30]. Thus, the 
universities that are the leading players in the new knowledge market must be modified and 
adapted to the realities and needs of the information society in which the educators are not 
only the teachers, but also anyone with the necessary competencies of the Internet. Due to 
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the development of information technology, the educational paradigm “student – teacher” is 
gradually transformed into the paradigm "student - paradigm", which enables a new stage 
in the development of e-learning, that is the transition to Smart Education.ersity. All 
universities offer some e-services. 
 

 
 

Figure 1. Structural scheme of online education at universities 
 

As a rule, the electronic education system incorporates the tools for teaching, testing, 
practical exercises, and the user's (learner’s) distance communication with the educator. 
The realization of the agent programs that help the learners and teachers will assist to 
develop the personalized user interface and ultimately to enhance the quality and 
effectiveness of teaching and learning activities.  

When you compare online and traditional classroom teaching methodologies, the first 
thing that strikes you is the presence of a computer or a smartphone with the students and a 
lack of a classroom or a teacher. If you are a tech-savvy person, this should not really come 
as a surprise to you. You know how traditional learning works. It focuses primarily on 
classroom education which is very much restricted to a predetermined time limit and a 
specific location where the students are needed to be present and attend the lecture. They 
are required to join in on the group discussions and give their input and also participate in 
all the group activities. It makes them more social and proactive and also when everything 
is supervised by a teacher, the whole learning process is in a controlled environment. With 
custom eLearning solutions this is not the case. The student will not have to go through any 
of this. It is much more flexible, and the students get to choose any time of the day for 
learning according to their convenience. This makes eLearning more user-friendly and with 
all the latest and most advanced courses, one can ensure that they are up to date with the 
latest in the respective subjects. Everyone can benefit from these custom learning solutions 
and software because they are designed to help aspirants and enable them to use different 
tools that make learning more effective and less time-consuming. The primary difference is 
the extensive use of technology and as we are opening our eyes, arms, and homes to it. We 
are welcoming this change, and that is the driving force behind this trend. 
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III. ADVANTAGES OF ONLINE LEARNING 
 
These days online courses/training have become extremely popular, as more and more 

institutes and companies are offering courses online. However, despite the popularity of 
online education, vast groups of people consciously stay away from such methods, mostly 
due to misconception. At the same time, despite the rising popularity of online courses, 
traditional (classroom) training is fighting back and trying to adopt newer means of 
retaining learners' interest. There are always two sides of a coin. For some individuals, 
online training is more appropriate, while for others classroom training is the preferred 
delivery method. 

Online training is the art of knowledge transfer through the internet, from anywhere in 
the globe to targeted audiences who choose to learn a particular subject. Online training 
courses are of two kinds – free and paid versions. Professionals who excel in a particular 
field choose to teach and train students who are willing to take up online classes. Notes in 
PDFs, Word documents, video tutorials, and assessments are given as a package with the 
training modules, thereby helping students learn faster and easier. Also, some of the 
certifications and certificates that can be provided, to award candidates for their 
understanding capabilities, are highly valued by various organizations. Some companies 
offer training options before employees are made permanent in their jobs.[12] This training 
does not end before the job begins: It rather continues through online courses by brushing 
up concepts and new technologies. Here are a few advantages of online training that 
showcase how it helps improve an employee's professional life: 

 

 Flexibility 
 Mobility 
 Easy On The Pockets 
 Community 
 Online Support 
 Progress Report 
 Easy Accessibility 
 Information Retention 
 

Technology demands newer updates and faster systems all the time. This can only be 
achieved with constant training and learning. Online training courses can be taken anytime, 
anywhere. The only requirement would be an internet connection. Making time during your 
coffee breaks at work, sitting on your couch and taking online courses instead of watching 
television, and listening to audio/video files while travelling to and from work are some of 
the ways online training courses can be taken up. This ensures flexibility in terms of time 
and effort.  

Online training and eLearning would require a traditional registration process, followed 
by a user log in page, but now, since browsers are available on phones, tablets, and laptops, 
online courses are not only restricted to desktops; courses are configured to all types of 
devices. With all these physical copies of books, notes, and professors to handle courses, 
traditional software training courses demand a very high price for certifications and course 
completion. In comparison to this, eBooks and notes are permanently saved in your hard 
drive when it comes to online training. Meeting different people and joining forums does 
not stop at social media sites. People with same interests or with the same learning goals 
may join a community that interacts effectively exchanging questions, doubts, and ideas. 
Participating in such groups may offer a more detailed insight on where the course is 
leading to. Professional educators and eLearning customer support are always looking to help 



 
 
 
 
 

Международна научна конференция „ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ, 
МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2020 

 

213 

and motivate students. Online course trainers can be emailed and interacted with, when students 
have any questions, and chat support is almost always available on online learning portals. 

Online education, also referred to as distance learning involves taking courses over the 
internet as opposed to in the classroom setting. Online education has become more popular 
in recent years. This popularity is largely due to the flexibility and convenience that an 
online educational experience provides. Online education provides an opportunity to take 
classes from the convenience of home. In addition, online education provides more 
flexibility by allowing students to work at their own pace without the confines of a strict 
class schedule. 

Online classes tend to be more beneficial for students who work full-time and have 
additional family responsibilities. Online course assignments can be completed at work 
(don’t tell my boss), home, or anywhere you can carry your laptop. This form of learning 
makes it ideal for students on the go. 

Due to these advances in e-learning and shortcomings in traditional education, online 
education has become a different but equal path people can choose as a matter of preference 
while still taking advantage of its low cost and flexibility. Instead of picking an objectively 
superior choice, prospective students now have to weigh a list of pros and cons before they 
decide to choose traditional education or online education (keep in mind that it is often 
possible to choose a hybrid model). If you’re about to make this choice or deviate from the 
path you’re already on, consider these pros and cons. 

If you want a list of the cons of online education, really all you need to do is look at the 
pros list for traditional education. Online education most likely won’t give you these 
benefits. It also has limited career options. You won’t be able to become a doctor, lawyer, 
etc. with online education nor will you be able to have the typical college experience. 
Online education empowers people who are self-directed and motivated but can be lonely 
compared to traditional education. Ultimately, it comes down to your goals and preferences. 
The disadvantages of Online Education are: 

1. Less direct contact with students and professors 
2. Limited opportunities for student and campus activities 
3. Subject to „technical difficulties” and software crashes 
 

As can be seen from the Table 1 we will explain what the key differences are between 
delivering traditional learning and online learning, highlight the pros and cons to offering 
online learning and hear from those who have taken online courses to successfully pivot in 
their careers. 

 

Table 1. Traditional vs Online education: Pros and Cons 
 

ONLINE EDUCATION TRADITIONAL EDUCATION 
Pros Cons Pros Cons 

1. Convenience 1. Time management 
required 

1. Networking 
opportunities 

1. Strict 
scheduling 

2. Ability to Set Your 
Own Pace 

2. Limited face-to-
face interaction 

2. Experience 
new places 

2. Affordability 

3. Affordability 3. Natural technology 
problems 

3. On-site 
facilities 

3. Limited 
personal 
attention 

4. Cultural Diversity    
5. Technology 

Benefits 
   



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

214 

This online learning content can be accessed at any place, at any time, meaning 
students don’t need to be in the same physical place to take the same course. In many cases 
for online learning, the students aren’t directly interacting with the teacher or faculty. Many 
learning management software (LMSs) offer students the ability to interact with teachers 
via chat room, forums or emails. Some LMSs also offer live online streams where students 
can engage with the teacher as they instruct on the course in a live setting. A healthy chunk 
of the online learning industry is typically geared to working professionals who are looking 
to continue their education to gain a promotion or even pivot careers entirely (see below for 
more on that). 

For a while now, online education has been a good option for students who – for 
various reasons – can’t access on-the-ground education. And although there are still 
examples of rudimentary online courses out there (think compliance training), both the 
technology and the pedagogy powering online learning have gotten considerably better over 
the last decade. And now, fairly suddenly it seems, there are a growing number of cases 
where online education is actually outperforming its traditional classroom counterpart. 
Evidence of student success and, indeed preference, for the online classroom is mounting – 
and this will serve widespread benefits for all of us. Students are increasingly turning to 
online courses because they have become a better way to learn. 
 Online courses offer students greater control over their own learning by enabling 

them to work at their own pace. 
  More engaging multimedia content, greater access to their instructor and fellow 

classmates via online chat, and less likelihood of outside scheduling conflicts can 
contribute to improved retention metrics. 

 Online courses also tend to include more frequent assessments. The more often 
students are assessed, the better their instructors can track progress and intervene 
when needed. 

The maturity of education technology has also enabled online education to become 
more manageable and accessible than ever before. All a prospective student needs is a 
computer, an internet connection and some basic IT skills. As for the loss of traditional 
classroom features, online education has been making up for this through its flexibility and 
low cost. Students have access to their “classroom” recordings whenever they want, 
allowing them to go over ideas and review lessons at their convenience. Some have also 
pointed out that far from being an inferior learning experience, the one-on-one lessons that 
are often part of online education have taken teacher-student interaction to a new level, 
where one student is getting all the attention and the interaction, and training can be so 
unique and valuable. 

Furthermore, some argue that online education has significantly helped make education 
more accessible, thus achieving the aim of „education for all”, a theme that has become a 
global mandate since the 1990s. While a large number of countries have made significant 
progress in their provision of basic education to all citizens, there are still too many people – 
often living in remote areas – who can’t access education. 

 
IV. CONCLUSION 
 

Some people prefer face-to-face training, while others may prefer online training. 
According to the American Society for Training and Development, nearly one-third of all 
eLearning content and material is available and pursued online. Online training is no doubt 
a huge cost saver for organizations and individuals, as only certification courses come with 
a high price tag compared to free online courses. Utilizing the internet for improving your 
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skills is the ultimate way to climb up the success ladder, as the best investment that you can 
make is investing in yourself. 

In conclusion, online learning should be seen as a complement and extension of 
classical forms of learning. Not even the best online course can fully replace the personal 
contact with a teacher, or the human relationships that develop in a group. So, traditional 
classes shouldn’t be replaced with online learning.  

The current state of the science and education, based on economic factors, is 
characterized by the increase of the requirements for the training of specialists and their 
availability rate. This identifies the constant search for new methods and tools to increase 
the efficiency of the teaching process. In order to realize the concept of the application of 
distant technologies in education, it is important to make global changes in the education 
system as a whole and, first of all, the classic university model should be changed into the 
electronic university model. This requires managing the teaching process by modern 
methods, building educator-learner relationships on new principles, developing new 
teaching contents in line with the expectations of the consumers of teaching services, and 
ensuring the access to education for different categories of the population. 
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Abstract: Research show that support from the senior management is linked to the market 
performance of new products and is therefore one of the factors for their success. The 
purpose of the report is to outline the main studies on the support of the senior management 
to the product innovations by proposing a typology of these studies on two criteria.  
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Въведение 
 

Високата вероятност за провал на новите продукти в съчетание с растящата необ-
ходимост от проекти за продуктови иновации правят актуално и значимо изслед-
ването на онези обстоятелства, които въздействат върху резултатите на новите про-
дукти. Проучванията показват, че подкрепата от висшето ръководство на фирмата за 
проектите за нови продукти е свързана с пазарното представяне на новите продукти и 
поради това представлява един от факторите за техния успех. 

Целта на настоящия доклад е да систематизира основните проучванията върху 
подкрепата от висшето ръководство на фирмата за проектите за нови продукти. 
Обект на изследване e процесът на разработване на нови продукти в българските 
фирми, а предмет на изследване е подкрепата от висшето ръководство на фирмата, 
която въздейства върху успеха на новия продукт. 

 
Проучвания на подкрепата от ръководството на фирмата за новите продукти 
 

Подкрепата от висшето ръководство на фирмата присъства сред факторите за ус-
пех в трите мащабни мета-аналитични проучвания, проведени до момента – тези на 
Монтоя-Вайс и Калантон, Хенард и Шимански, и Еваншицки и кол. [14; 11; 4]. В 
първото мета-аналитично проучване Монтоя-Вайс и Калантон наричат този фактор 
„подкрепа и умения на висшето ръководство“ и го разглеждат като един от фактори-
те, относящи се до процеса на разработване на нов продукт. 

В последващите мета-аналитични проучвания – тези на Хенард и Шимански, и 
Еваншицки и кол., подкрепата от висшето ръководство на фирмата отново присъства 
сред факторите за успех на новите продукти в групата на тези, свързани с процеса на 
продуктова иновация. 
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Подкрепата от висшето ръководство се разглежда неизменно като един от най-
важните фактори за успех на новите продукти. Сред най-значимите изследвания в 
тази сфера са тези на Барчак и кол., Купър и Клайншмит, Кормикан и Осъливън, 
Циргер и Мейдик, и др. [1; 2; 3; 20]. Отделно от това, редица емпирични изследвания 
са посветени изключително на участието на висшето ръководство в разработването 
на нови продукти – сред тях са тези на Гомес и кол., Грийн, Хегарти и Хофман, 
Родригез и кол., Суинк [6; 7; 10; 17; 18]. 

В литературата по разработване на нови продукти понятията „подкрепа“ и 
„участие“ на висшето ръководство се използват като взаимозаменяеми. Като синони-
ми се използват и категориите „висше/ висшестоящо ръководство“ и „старши менид-
жъри“. Въпреки че не всички изследвания уточняват какво разбират под „висше 
ръководство“, ние приемаме разбирането на Хамбрик, че това понятие се отнася до 
група мениджъри, които заемат определени позиции, даващи формална власт, и 
които имат отговорности по вземане на решение относно дейностите по разработване 
на нови продукти [8]. 

Публикации от последната декада – вж. например Фелекоглу и Мултри [5] – ре-
гистрират увеличаване на броя на изследванията относно участие на висши мениджъ-
ри в разработването на нови продукти. Това нарастване вероятно отразява засилва-
щото се разбиране за важността на висшето ръководство за продуктовите иновации. 
Висшите мениджъри могат да допринесат за растежа на фирмата чрез ценната си 
гледна точка относно оценката и разработването на способностите на фирмата. Те 
имат и важна роля в процеса на стратегическо планиране на фирмите си, опреде-
ляйки новите продукти, които фирмите им ще въведат на пазара; видовете и равни-
щата на инвестициите; ценовата политика по отношение новите продукти [15], както 
и дневния ред на фирмата в сферата на изследването и развитието. 

 

Първият критерий, по който могат да се групират проучванията върху под-
крепата на висшето ръководство, е свързан с разграничаването им в три групи:  

 проучвания на факторите за успех на новите продукти;  
 проучвания на най-добрите практики в разработването на нови продукти;  
 специфични проучвания.  

 

Проучванията от първия тип са емпирични изследвания, които се занимават с 
въздействието на различни фактори върху резултатите от разработването на нови 
продукти, като подкрепата от висшето ръководство е един от тези фактори. Проуч-
ванията от втория тип разкриват стандартни практики при разработването на нови 
продукти, за които е доказано, че се успешни. Проучванията от третия тип са такива, 
при които участието на висшето ръководство е основният или един от централните 
изследвани въпроси. 

 

Вторият критерий, по който могат да се групират проучванията върху под-
крепата на висшето ръководство, позволява разграничаване на експлоративни и ре-
лационни проучвания. Експлоративните имат за цел да съберат предварителна ин-
формация за участието на висшето ръководство в продуктовите иновации, за да 
могат по-добре да разберат и струкурират този проблем. Релационните проучвания 
целят да проверят хипотези за отношенията между подкрепата от висшето ръковод-
ство и други променливи. 
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Основните резултати на експлоративните проучвания на подкрепата от вис-
шето ръководство могат да се обобщят в няколко посоки. 

 

Първо, по-старите проучвания изрично установяват, че равнището на подкрепа 
от висшето ръководство има положително въздействие върху икономическия успех 
на проекта – вж. например [2]. 

 

Второ, проучванията върху най-добрите практики са насочени към специфични 
дейности, осъществянани от висшите ръководители на най-добрите в продуктовите 
иновации организации. Например Кормикан и Осъливан установяват положително 
въздействие когато висшето ръководство: е отговорно за резултатите на новите 
продукти; насърчава активно подаването на идеи за нови продукти; е склонно към 
поемане на риск в продуктовите иновации [3]. До подобен резултат достигат и 
Никълъс и кол., установявайки, че както малките и средни компании, така и големите 
фирми, гледат на подкрепата от висшето ръководство като на най-добра практика 
[16].  

 

Трето, изследователски проблем представляват и различните форми на подкрепа 
от висшето ръководство. Например Гомес и и кол. извличат възприятията на раз-
лични участници в проектите за нови продукти относно подкрепата от висши менид-
жъри за дейностите по разработване на нови продукти [6]. Тази подкрепа те обособя-
ват в три категории: 

 Първата категория включва директно въздействие от висшето ръководство 
върху проектите за нови продукти чрез създаване на многофункционални 
екипи от висши мениджъри, изграждане на ръководни комитети, съвместно 
ръководство, използване на директни комуникационни канали, въвеждане на 
позиции, отговарящи за гладкото протичане на определени процеси (т.нар. 
„process champions“).  

 Втората категория обхваща индиректните въздействия на висшите ръководи-
тели върху проектите за нови продукти на равнището на конкретни процеси 
чрез осигуряване на ресурси, участие в брейнсторминг сесии, участие в съв-
местни посещения на клиенти, подкрепа във фирмата за иновации, проекти 
за учене, въвеждане на системи за управление на знания, и т.н.  

 Третата категория е свързана с индиректни въздействия на висшите ръково-
дители върху проектите за нови продукти на равнището на цялата органи-
зация чрез формулиране на мисия и цели, стратегия на фирмата, и структур-
ни решения за фирмата. 

 

Четвърто, редица изследвания са посветени на ролята на висшето ръководство в 
разработването на нови продукти. Работата на Макдоналд и Ийстлак е сред първите, 
които изследват ролята на висшите ръководители в организации, които са най-много 
и най-малко успешни в разработването на нови продукти [13]. Те установават редица 
роли и отговорности на мениджмънта в рамките на разработването на нови продукти, 
като стратегическо планиране, насочване и осъществяване на дейностите по разра-
ботването, стимулиране на корпоративните усилия, подбора и развитието на пер-
сонала, ангажиран с новите продукти, организиране на дейностите, свързани с новите 
продукти, наблюдение и контролиране на тези дейности. Същите автори изследват и 
интензивността на подкрепата от висшето ръководство, отбелязвайки, че интензив-
ността на подкрепата не обяснява характера или качеството на тази подкрепа. 
Макдоналд и Ийстлак стигат до заключението, че основните бариери пред успешните 
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продуктови иновации се коренят в мотивацията и организацията на работа: създаване 
на иновационен климат, насърчаване на поемането на риск, подобряване на вътреш-
ната комуникация, премахване на организационните бариери пред иновациите. 

Организационни фактори изследват и Харманчиоглу и кол., които наблюдават 
четири специфични роли на топ мениджърите: „генератор на идеи“, „планьор“, 
„оркестратор“ и „портиер“ [9]. Лейкмон и Бергрен [12] изследват дълбочинно един-
единствен проект за нов продукт със силна подкрепа от висшето ръководство и уста-
новяват, че непостоянната подкрепа от висшето ръководство може да бъде много 
вредна за проекта. 

Що се отнася до основните резултати на релационните проучвания на подкре-
пата от висшето ръководство, те също могат да се оформят в няколко групи. 

Първо, в различни релационни изследвания подкрепата на висшето ръководство 
е разглеждана като независима, като зависима, като опосредстваща, и като въздейст-
ваща променлива. Суинк разглежда подкрепата на висшето ръководство като незави-
сима променлива и търси въздействието й върху три различни измерения на резулта-
тите от проекта за нов продукт, вземйки предвид въздействието на технологичната 
иновативност на новия продукт [18]. Той установява силна положителна връзка 
между подкрепата на висшето ръководство и времето за разработване на продукта, 
продуктовия дизайн, и финансовите резултати. При високотехнологичните проекти, 
обаче, описаната закономерност не се проявява. Причините за това могат да бъдат 
три: първо, неопитните висши ръководители могат да оценят ситуацията некоректно; 
второ, те могат да бъдат свръх оптимистични относно разработването на напълно 
нови продукти; и трето, други фактори могат да имат по-силен ефект върху резулта-
тите на проекта от подкрепата на висшето ръководство. 

Второ, малък брой изследвания са посветени на предпоставките на подкрепата на 
висшето ръководство. Например, в работата на Грийн са изследвани не само връзките 
между подкрепата на мениджмънта и резултатите на проекта, но също и отноше-
нието между характеристиките на проекта и подкрепата на висшето ръководство [7]. 
Грийн установява, че е вероятно мениджмънтът да подкрепя проектите за нови про-
дукт избирателно, като подкрепата зависи от очаквания принос на проекта към благо-
състоянието на фирмата, очакваният размер на инвестициите в проекта, иноватив-
ността на проекта, и първоначалния произход на проекта.  

Трето, някои проучвания установяват, че подкрепата на висшето ръководство 
може да въздейства върху връзките между други променливи. Например, подкрепата 
на висшето ръководство въздейства положително върху връзката между натрупване-
то на знания във фирмата и навременността на новия продукт [19]. 

 

Цитираните по-горе резултати относно подкрепата на висшето ръководство са 
основание за следните изводи: 

Първо, подкрепата от страна на висшето ръководство на фирмата е необходим 
елемент на продуктовата иновация, като тя трябва да бъде предоставена по правил-
ния начин. Подкрепата е особено важна когато става дума за въвеждането на продук-
та на пазара. Това обстоятелство се подкрепя от сравнението между проекти, които 
са прекратени, и такива, които са завършили с въвеждане на продукта на пазара. 
Важността на този фактор произтича от това, че висшето ръководство е в състояние 
да привлече необходимите ресурси и да натисне правилните бутони, така щото про-
ектът да бъде реализиран. 

Второ, основната роля на висшето ръководство в продуктовата иновация е да 
подготви сцената и средата за осъществяване на продуктовата иновация; да 
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съдейства зад сцената за протичането на процеса; и да не бъде главен актьор на тази 
сцена. Моделирането на средата във фирмата от страна на ръководството с цел ус-
пешно протичане на иновациите е най-важното. Ръководството трябва да се ангажира 
дългосрочно с разработването на продукти във фирмата като източник на растеж. То 
трябва да разработи визия и стратегия за продуктовите иновации, които са в унисон с 
целите и стратегиите на фирмата. То трябва да осигури необходимите ресурси и да 
гарантира, че във времена на криза тези ресурси няма да бъдат пренасочени за удов-
летворяване на по-непосредствени нужди на фирмата. То трябва да се ангажира и с 
придържане към структуриран процес на придвижване на продуктите към пазара. 

 
Заключение 
 

В доклада са маркирани основните проучвания върху подкрепата на висшето 
ръководство на фирмата, като е предложена типологизация на тези проучвания по 
два критерия. Ролята на висшето ръководство не е да участва в ежедневната работа 
по проектите и постоянно да се меси в тях, т.е. да ги управлява до последния детайл. 
Постоянното намесване в проекта не е продуктивно както защото отслабва правомо-
щията на групата и така компрометира концепцията по проекта да работи оправо-
мощена група, така и защото висшето ръководство се отклонява и не може пълноцен-
но да изпълнява останалите задължения, които има, в т.ч. да участва във вземането на 
основните решения по движението на проекта. Висшето ръководство трябва да пре-
достави достатъчно правомощия на групите по проектите и да подкрепя лидерите на 
групите като поеме ролята на наставник, подпомагащ и поръчител на тяхната работа. 
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Резюме: Докладът разглежда така актуалната тематика, свързана с вторичното 
оползотворяване на отпадни продукти, което води до понижаване на енергийно 
потребление. Ресурсната ефективност като активна държавна политика е една 
цялостна, дългосрочна рамка за дейности, по която държавата работи активно в 
подкрепа на много области, в т.ч. отпадъци, води, климат, енергетика, транспорт, 
промишленост, суровини, селско стопанство, биоразнообразие. Водещ принцип е 
стойността на продуктите, материалите и ресурсите да се запазва възможно най-
дълго в икономическия цикъл, което да доведе до устойчивост в производството и 
консумацията, а от там до съхранена околна среда, конкурентоспособност на евро-
пейския пазар, нови работни места, устойчив растеж. 
 

Ключови думи: кръгова икономика, европейски пазар, отпадни продукти, енергийни 
ресурси. 
 
Abstract: The report examines current topics, related to the secondary utilization of waste 
products, which leads to lower energy consumption. Resource efficiency as an active state 
policy is a comprehensive, long-term framework for activities that the state is actively 
supporting in many areas, incl. waste, water, climate, energy, transport, industry, raw 
materials, agriculture, biodiversity. The guiding principle is to preserve the value of 
products, materials and resources as long as possible in the economic cycle, leading to 
sustainability in production and consumption, and from there to a preserved environment, 
competitiveness on the European market, new jobs, sustainable growth . 
 

Keywords: circular economy, European market, waste products, energy resources. 
 

 
Въведение 
Представата на хората за околната среда претърпява коренна промяна през пос-

ледното десетилетие. До средата на миналият век за всички държави, почти без из-
ключение, беше в сила максимата „природата – неизчерпаем източник на ресурси”, 
то сега вече положението е по-различно. В началото на двадесети и първи век за 
всички на планетата е ясно, че много от природните ресурси са на изчерпване. При-
чина за това е безпрецедентното икономическо развитие на човечеството през пос-
ледните 45 години, съпроводено със същото безпрецедентно разрушение на околната 
среда, която притежава ограничен икономически потенциал. Наблюдава се все по-
ясна тенденция на очевидно противоречие между икономическия растеж и средата. 
Не е случаен и факта, че повечето развити страни вече изнасят от своя територия 
вредни или даже неефективни производства. Те, в началото на века, водени от стре-
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межа за висок икономически растеж, нанесоха сериозен удар върху собствената си 
природна среда. В последните 10-20 години сме свидетели на обратен процес. Иконо-
мическият растеж в развитите страни е главно за сметка на чужди ресурси. 

Типичен в това отношение са САЩ, които в момента имат около 4,5 % от населе-
нието на земята, но потребяват цели 30% от използваните световни ресурси. 

От тук произтича едно огромно противоречие, което ще направи непредсказуемо 
бъдещето на човечеството. На първо място най-развитите страни ще продължават да 
потребяват все повече природни ресурси – това е основен закон на икономическото 
развитие. Тези ресурси се използват главно в енергетиката (ядрена, твърдо – топлив-
на, газове и пр.) в транспорта, в химическата индустрия. Те ще се добиват все по-
трудно. Ще бъдат съпроводени с преработка на огромни количества природна маса 
(земя,  скали, биомаса), като все по-голяма част от нея ще се превръща в отпадъци, т. е 
рандеманът все повече ще намалява. Бедните и развиващи се страни също се нуждаят 
от нарастващо количество природни ресурси (в по-голямата си част дори това са тех-
ните собствени). Поради по-неефективните си и остарели технологии, консумацията 
на ресурси от тях на единица произведена продукция ще бъде обаче много по-голяма. 
Те не разпулагат и с нови иновативни технологии за понижаване енергоемкостта на 
производствата, вторично оползотворяване на отпадни суровини и енергия и въобще 
никакво ноу-хау. 

Днес развитие страни, които по население не са повече от 10% от населението на 
Земята, в момента произвеждат около 2/3 от търговските операции, консумират над 
40% от световното количество енергия, 30% от изкуствените торове, 2/3 от металите, 
2/3 от промишлената дървесина и почти половината от световните продоволствени 
запаси. Но заедно с това, те, в и извън териториите си, произвеждат около 2/3 от све-
товните замърсители и отпадъци. 

 

1. Защо е необходимо да преминем към кръгова икономика? 
Търсенето на суровини и енергийни ресурси расте, но е ясно, че много от тях са 

ограничени по количество. Често те не достигат в рамките на Европейския съюз /ЕС/ 
и европейските страни стават зависими от внос от други държави. 

Не трябва да се подценява и ефектът върху околната среда – добивът и потребле-
нието на суровини увеличава консумацията на енергия и емисиите на парникови га-
зове. По-разумното използване на суровини може да помогне в борбата срещу проме-
ните в климата. Определя се цел на ЕС за най-малко 27% дял на енергията от 
възобновяеми източници в енергопотреблението на Съюза през 2030г.[2] Тази цел ще 
бъде задължителна на равнище ЕС. Тя ще бъде изпълнявана посредством принос от 
държавите членки, водени от необходимостта за колективно постигане на целта на 
ЕС, без да се възпрепятстват държавите членки да определят собствени по-амбициоз-
ни национални цели и да ги подкрепят в съответствие с насоките за държавните по-
мощи, като същевременно се взема предвид степента им на интеграция във вътреш-
ния енергиен пазар. Интегрирането на повишаващите се равнища на електроенергия 
от непостоянни възобновяеми източници изисква по-взаимосвързан вътрешен енер-
гиен пазар и подходящи резервни варианти, които следва да се координират, както е 
необходимо, на регионално равнище. На равнище ЕС се определя индикативна цел за 
подобряване през 2030 г. на енергийната ефективност с най-малко 27 % спрямо прог-
нозите за енергопотреблението в бъдеще, на основата на сегашните критерии. Тя ще 
бъде постигната по разходно ефективен начин и ще е напълно съобразена с ефектив-
ността на системата на СТЕ, като ще допринесе за постигането на общите цели в 
областта на климата. Това ще бъде преразгледано до 2020 г., като се има предвид 
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равнище за ЕС от 30 %.[3] Комисията ще предложи приоритетните сектори, в които 
енергийната ефективност може да се подобри значително, както и начините, по които 
да се търси решение на равнище ЕС, а ЕС и държавите членки ще съсредоточат регу-
латорните и финансовите си усилия в посочените сектори. Тези цели ще бъдат осъ-
ществени при пълно зачитане на свободата на държавите членки да определят своя 
енергиен микс. Те няма да се превръщат в национално обвързващи цели. Отделните 
държави членки са свободни да определят собствени по-високи национални цели. 

 

Какви са ползите? 
Предотвратяването на генерирането на отпадъци, екопроектирането, повторната 

употреба и други подобни мерки могат да доведат до нетни икономии за предприя-
тията в ЕС в размер на 600 милиарда евро или 8 % от годишния им оборот, като в 
същото време намалят общите годишни емисии на парникови газове с от 2 до 4 %.[4] 

 

2. Биоикономика – икономия  на природни ресурси 
В кръговата икономика стойността на продуктите и материалите се поддържа 

възможно най-дълго. Използването на отпадъци и ресурси е сведено до минимум и 
когато продуктът достигне края на своя живот, той се използва отново, за да създаде 
допълнителна стойност. Това може да доведе до големи икономически ползи, като 
допринесе за иновациите, растежа и създаването на работни места. Кръговата иконо-
мика насърчава устойчивостта и конкурентоспособността в дългосрочен план. Той 
може също да помогне за: 

 запазване на ресурсите – включително някои, които са все по-оскъдни или са 
подложени на колебание на цените 

 спестяват разходи за европейските индустрии 
 отключване на нови бизнес възможности 
 изграждане на ново поколение иновативни, ефективни от ресурси европейски 

предприятия – създаване и износ на чисти продукти и услуги по целия свят 
 създаване на местни ниско и висококвалифицирани работни места 
 създават възможности за социална интеграция и сближаване 
Действията на равнище ЕС могат да стимулират инвестициите, да създадат усло-

вия за равнопоставеност и да премахнат пречките, произтичащи от европейското 
законодателство или неговото неадекватно прилагане. 

На 2 декември 2015 г. Европейската комисия представи пакет в подкрепа на прехо-
да на ЕС към кръгова икономика. На 4 март 2019 г. Комисията докладва за цялостното 
изпълнение на плана за действие. Всички 54 действия, включени в плана за 2015 г., ве-
че са изпълнени или се изпълняват. Това ще допринесе за повишаване на конкуренто-
способността на Европа, модернизиране на нейната икономика и промишленост за създа-
ване на работни места, опазване на околната среда и генериране на устойчив растеж.[1] 

Интензивното развитие на икономиката е възможно само при рационални използ-
ване на материалните ресурси – суровини, енергия, природни ресурси, както и при 
най-пълното използване на вторичните суровини, съпътстващите продукти и отпад-
ната енергия. 

При въвличането на природните ресурси в стопанския оборот полезните ве-
щества, съдържащи се в тях, имат потребителна стойност, а останалите нямат, т.е. те 
са отпадъци. Ако няма възможност от тях чрез прилагане на допълнителен труд и по-
съвършени технологии на извличане да се създават продукти с потребителна стой-
ност, то това са загубени природни ресурси. 

В стопанската практика първоначално се въвличат по-богати природни ресурси, 
т.е. изискващи определено количество труд за получаване на единица полезно ве-
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щество. С изчерпване на тези запаси и при наличие на потребности влизат в експлоа-
тация и по-бедни ресурси, на труднодостъпни места, изискващи по-съвършени и скъ-
пи технологии на извличане. На тази тенденция може да се противопостави друга, 
която води до икономия на веществен труд, до увеличаване на производителността 
на труда, до комплексно използване на природните ресурси. Вторичните суровини са 
стоки – средства за производство или предмети за потребление, които не могат да се 
използват по тяхното предназначение поради физическото или морално изхабяване, 
но предвид тяхната материално-веществена субстанция могат да бъдат включени в 
процеса на производство. Промишлената обработка на вторичните суровини по пра-
вило изисква по-малко производствени разходи в сравнение с добиването на природ-
ни ресурси. 

От екологична гледна точка използването на невъзстановими първични ресурси 
вместо вторични е безспорно неизгодно. Преценката на заплащаните щети от замър-
сяването на околната среда  вместо евентуалното повторно използване на отпадъци-
те, някои от които са вторични суровини, също е съществен довод при конкуренция-
та с първични суровини и трябва да се вземе под внимание. Повторното използване 
на отпадъци и вторични суровини има двустранно значение. От една страна, се нама-
лява замърсяването на околната среда, а от друга, ценни отпадъчни и вторични суро-
вини се използват повторно и с по-малко производствени разходи. 

Изпълнението на наскоро актуализираната стратегия за биоикономика и прерабо-
тената рамка за възобновяема енергия ще бъдат по-нататъшни стъпки към използва-
нето на биологични ресурси по кръгов начин, като се спазват екологичните граници и 
допринасят за спиране на загубата на биологично разнообразие. Както е посочено в 
стратегическата дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и 
неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г., преходът към кръгова и 
климатично неутрална икономика трябва да се преследва заедно, основаващ се на 
силна индустриална амбиция. Предимството на предприятията от ЕС в тези области, 
в т.ч. новите кръгови бизнес модели, рециклирането, енергийната и материалната 
ефективност и новите модели на потребление имат значителен потенциал за намаля-
ване на глобалните емисии на парникови газове. Насърчаването на този съвместен 
подход в компаниите – общностите могат едновременно да намалят производствени-
те разходи и да подкрепят нови форми на бизнес взаимодействие като индустриална 
симбиоза. В допълнение, кръговата и устойчивост при снабдяването, използването и 
обработката на суровините (особено критични) ще бъдат ключови за осигуряването 
на необходимата сигурност на доставките, равнопоставеност с индустриалните кон-
куренти и глобалното лидерство на ЕС в производството на ключови стимулиращи и 
нисковъглеродни технологии. 

 

3. Иновации и инвестиции в кръгова икономика 
Кръговата икономика вече е необратима, глобална мега тенденция. Въпреки това, 

все още е необходимо много за мащабиране на действията на равнище ЕС и в свето-
вен мащаб, пълно затваряне на веригата и извличане на конкурентното предимство, 
което носи на бизнеса в ЕС. Взаимодействието със заинтересованите страни предпо-
лага, че области, които не са обхванати от плана за действие, могат да бъдат проуче-
ни за завършване на кръговата програма. Трябва ли ЕС да запази лидерството си в 
проектирането и производството на кръгови продукти и услуги и по-доброто овластя-
ване на потребителите да приемат по-устойчив начин на живот, нови действия ще са 
необходими. Както е предложено в книгата за размисъл „За устойчива Европа до 
2030 г.”, кръговата икономика трябва да бъде гръбнак на индустриалната стратегия 
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на ЕС, като се даде възможност за циркулярност в нови области и сектори, оценките 
на жизнения цикъл на продуктите трябва да се превърнат в норма, а екодизайнът 
рамката трябва да се разшири колкото е възможно повече. Работата по химикалите, 
нетоксичната среда, екомаркирането и екологичните иновации, критичните суровини 
и торове трябва да се ускори, ако ЕС иска да извлече пълната полза от прехода към 
кръгова икономика. По подобен начин потребителите трябва да бъдат оправомощени 
да правят информиран избор и усилията трябва да бъдат засилени от публичния сек-
тор чрез устойчиви обществени поръчки. С подкрепата на Комисията държавите-
членки, по-специално в регионите, определени като риск от пропускане на целите за 
рециклиране през 2020 г. или изправени пред конкретни предизвикателства, пред-
приятията ще трябва да засилят своите усилия за прилагане на преразгледаното зако-
нодателство за отпадъците и разработване на пазари за вторични суровини. Целта е 
да се гарантира, че материалите, които се връщат обратно в икономикатата, са иконо-
мически ефективни и безопасни за гражданите и околната среда. ЕС следва също та-
ка да продължи да подкрепя научните изследвания, иновациите и инвестициите в 
приоритетните сектори, определени в плана за действие. Изхождайки от примера на 
Европейската стратегия за пластмаси в кръговата икономика, много други сектори с 
високо въздействие върху околната среда и потенциал за циркулярност като ИТ, 
електроника, мобилност, изградена среда, добив, мебели, храни и напитки или текс-
тил биха могли да се възползват от подобен  холистичен подход, за да стане кръгов. 
В нито една от тях пълният потенциал на единния пазар на ЕС все още не е използван. 

За ускоряване на прехода към кръгова икономика е необходимо да се инвестира в 
иновациите и да се осигури подкрепа за адаптиране на индустриалната база. През 
периода 2016-2020 г. Комисията засили усилията и в двете посоки на обща стойност 
над 10 милиарда евро публично финансиране за прехода. Това включва 1,4 милиарда 
евро от „Хоризонт 2020“ до 2018 г. (в области като такива устойчиви преработвател-
ни индустрии, управление на отпадъците и ресурсите, системи за производство на 
затворен контур или кръговата биоикономика), сред които 350 милиона евро са заде-
лени за направата на пластмаси в кръг.  

Предвидени са не по-малко от 7,1 милиарда евро от политиката на сближаване 
(1,8 милиарда евро за усвояване на екологично иновативни технологии сред МСП и 
5,3 милиарда евро за подкрепа на прилагането на законодателството на ЕС в областта 
на отпадъците); в допълнение, значителна подкрепа се предлага чрез интелигентна 
специализация за ръководени от пазара иновации и внедряване. 

2,1 милиарда евро са предвидени за инвестиции чрез финансиране на средства 
като Европейския фонд за стратегически инвестиции и Innovfin, а поне 100 милиона 
евро, инвестирани чрез LIFE в повече от 80 проекта, допринасящи за кръговата ико-
номика.[6] 

За да стимулира по-нататъшните инвестиции, Платформата за финансиране на 
кръговата икономика изготви препоръки за подобряване на възможностите за финан-
сиране на проекти за кръгова икономика, координиране на дейностите по финансира-
не и споделяне на добри практики[7]. Платформата ще работи с Европейската инвес-
тиционна банка за предоставяне на финансова помощ и използване на синергии с 
плана за действие за финансиране на устойчив растеж[8]. В допълнение към финан-
сирането на прехода, Комисията също се справи с регулаторните пречки, които могат 
да възпрепятстват кръговите иновации с две пилотни сделки за иновации, стартирани 
през 2016 г. [9] Въз основа на опита на тези два пилота, Комисията сега търси тества-
не на подхода в други сектори. Циркулярността трябва да остане стълб на политиката 
на сближаване през програмния период 2021-2027г.[10] Предложението на Комисия-
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та за нов Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд поставя кръго-
вата икономика като приоритет в усилията на ЕС за постигане на по-зелена и инте-
лигентна Европа и изключва инвестиции в депа и съоръжения за третиране на оста-
тъчни отпадъци в съответствие с йерархията на отпадъците. 

Изкуственият интелект и дигитализацията имат потенциала за оптимизиране 
на използването на енергия и ресурси и предоставяне на информация в подкрепа на 
кръговите бизнес модели и отговорния избор на потреблението. Въпреки това, кръ-
говата цифрова икономика трябва да има положително въздействие върху нето на 
ресурсите и да се справи със съществените предизвикателства, включително риска от 
подхранване на неустойчиви модели на потребление, съкращаване на трайността на 
интелигентните продукти и компрометиране на сигурността на чувствителните биз-
нес данни. Преди всичко, преходът в кръговата икономика засилва социалното и те-
риториалното сближаване и благоприятства балансираното разпределение на работ-
ните места, отговарящи на стандартите за здраве и безопасност, което позволява съз-
даването на справедлив и устойчив растеж.[13] 

 

Заключение 
Политиките за инвестиции в кръговата икономика са не само въпрос на инфра-

структурна политика, но също така и на социално сближаване и солидарност. Те 
дават отговори на предизвикателствата, пред които са изправени местните и регио-
налните общности, относно начините за решаване на най-важните проблеми, свър-
зани с климата. [14] Необходимо е и въвеждането на подходяща методика за просле-
дяване, така че да се наблюдава прецизно приносът на политиката на сближаване за 
преминаването към кръгова икономика, респективно призовава се за значително уве-
личаване на разходите за кръговата икономика и климата за периода след 2020 г. 
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Abstract: This report aims to reveal the real implementation of corporate and socially 
engaged companies. Their sustainable business is developed with concern not only for 
local resources, but also for culture and traditions. Company commitments to community’s 
prosperity through unsolicited business practices and the use of organization's own 
resources are modern business social initiatives. 
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Въведение 
В последните десетилетия бизнесът е все по-склонен да поема корпоративен 

ангажимент с цел подобряване на общественото благополучие чрез различни бизнес 
практики и влагане на корпоративни ресурси в социални инициативи. Ако до 20-ти  
век мащабно влияние имаше идеологията за управление на растежа, теории и прак-
тики за управление на финансите, маркетинга, то сега ерата на управленските гурута 
и консултанти придобива нови измерения. Корпоративното устойчиво управление е 
основен фокус през 21-ви век и почти всички с напреднала и развиваща се икономика 
прилагат нагласи, решения и действия които са ориентирани към обществото.  

Трите ключови фигури в пазарната икономика са: производители (организа-
цията), потребители и държава. Ако нагласите, решенията и действията на потреби-
телите и държавата съвпадат с нагласите, решенията и действията на организацията, 
то потребителите и държавата приемат, че това е една социална отговорна организа-
ция и обратно. Очевидно е, че социалната отговорност на организацията е нещо, кое-
то се оценява от другите. 

 
1. Същност на КСО 

 Корпоративната социална отговорност (КСО) или още наречена корпоративна 
съвест, корпоративно гражданство, социално представяне  или устойчив и отговорен 
бизнес е съвременен, развиващ се бизнес модел, който намира все по-широко прило-
жение сред компаниите, независимо от техните размери или сфера на дейност. Съв-
ременните бизнес лидери съзнават, че устойчивите, социално отговорни практики са 
основен елемент в постигането на добро корпоративно управление и ефективно ли-
дерство. 
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Широкият набор от области, в които е категоризирана КСО, включва [1] 
Участие в общността; 
 Вътрешнофирмена култура; 
 Образование и развитие на лидерски умения; 
 Корпоративно управление и бизнес етика; 
 Природосъобразен бизнес. 
Интензивните процеси на глобализация, нарасналите социални и обществени 

изисквания, както и безпрецедентните климатични промени, поставят нови предизви-
кателства пред компаниите, които могат да бъдат преодолени единствено чрез отго-
ворно и прозрачно управление и отчитане на икономическите, социални и екологич-
ни въздействия от тяхната дейност. 

Терминът „корпоративна социална отговорност” навлиза в края на 1960 и начало-
то на 1970 г., когато различни движения за граждански права и природозащитни ор-
ганизации променят разбиранията на обществото за бизнеса. Подчинени на общото 
разбиране, че тези с най-голяма власт и ресурси имат и най-голяма отговорност, те 
призовават корпорациите да намалят своето негативно социално и екологично въз-
действие и да станат активни участници в разрешаването на социални и екологични 
проблеми. 

От навлизането на термина до сега естеството и обхвата на дейностите, свързани 
с корпоративната социална отговорност, са се променили. Компаниите трябва също 
така да работят в тясно сътрудничество със заинтересованите страни, с цел да: 

-  увеличат създаването на споделена стойност за техните собственици/акционери 
и за техните други заинтересовани страни и обществото като цяло; 

-  определят, избягват и смекчават възможните негативни въздействия. 
 

Според Международния форум на бизнес-лидерите КСО се разбира като популя-
ризиране на практиките на отговорния бизнес, които носят полза на бизнеса и 
обществото и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво разви-
тие чрез максимизиране на положителното влияние на бизнеса върху обществото и 
минимизиране на негативното.[2] 

Според теоретика Арчи Карол „социалната отговорност на бизнеса това са ико-
номическите, законови и етични очаквания на обществото към бизнес организациите 
в определен момент” [3] (Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, 
1979 г.) 

 
Компоненти на КСО 
Както няма единно общоприето определение за КСО, така и не съществува общо-

приета класификация на компонентите на КСО. Често за такива се приемат следните: 
 Защита на околната среда – Фокусът е върху намирането на устойчиво ре-

шение за употребата на природните ресурси, за да се намали влиянието на компа-
ниите върху околната среда Много граждански, природозащитни организации и во-
дещи компании определят отговорността към околната среда като цялостен подход 
към дейността, продуктите и съоръженията на компаниите, което включва оценка на 
бизнес продукти, процеси и услуги; елиминиране на отпадъците и вредните емисии; 
максимизиране на ефективността и производителността на всички активи и ресурси; 
минимизиране на практиките, които биха могли да имат неблагоприятно въздействие 
върху използването на ресурсите на планетата за бъдещите поколения [4]. 

 Охрана на труда – Тук се включва свободата на сдружаване и признаване 
правото на колективно договаряне; елиминиране на всички форми на насилствен и 
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принудителен труд; ефективното премахване на детския труд; премахване на дискри-
минацията по отношение на заетостта и професията. 

 Човешки права[5] – Бизнес практиките могат дълбоко да засягат правата и 
достойнството на служителите и обществото. Фокусът е в развитието на работни мес-
та, свободни от дискриминация, където креативността и познанието намират прило-
жение в достойни кодекси за професионално поведение и където може да се поддър-
жа баланс между работа и другите аспекти на живота. От отделните държави се очак-
ва да подкрепят и осигуряват защитата на международните права на човека в рамките 
на своето влияние и да гарантират, че компаниите, които оперират на тяхната терито-
рия не нарушават тези права. 

 Участие на общността – Тук се включват: партньорство с общността, заслу-
ги на служителите, филантропия, дарения на продукти и услуги и т.н.  

 Бизнес стандарти – Покриват широка област от корпоративни дейности 
като етика, финансов резултат, защита на околната среда, човешките права и трудо-
вите стандарти. Обикновено тези стандарти се приемат на корпоративно, индустри-
ално или държавно ниво. Ръста на международната търговия, глобализацията и бър-
зата комуникация водят до увеличаване на натиска, оказван от различни групи за 
формулирането на световни стандарти за бизнес поведение. 

 Пазар – Тук са включени дистрибуция, етична търговия, ценообразуване, 
фактуриране, качество и безопасност на продуктите и т.н. Въпросите за пазара зася-
гат широк кръг от бизнес дейности. Тези дейности могат да бъдат групирани в някол-
ко категории: производство и пакетиране на продуктите; маркетинг и реклама; про-
дажбени практики; ценообразуване и дистрибуция. Във всяка от тях компаниите ре-
организират бизнес стратегиите си в отговор на новите тенденции  в технологията, 
маркетинга, високите очаквания за сигурността на продуктите и въздействието върху 
околната среда, растящия контрол от потребители и неправителствени организации, 
постоянната глобализация на движението на потребителите. 

 
2. Добри бизнес практики  
Добрите бизнес практики или т. нар социално отговорни бизнес практики са тези 

механизми за адаптиране на корпорацията, при които тя демонстрира начин на 
работа и инвестиции, които подкрепят каузи в името на общественото благополучие 
и защита на околната среда. Те спомагат за корпоративната репутация и подобряване 
на качеството на продуктите. В резултат на това се изгражда положителна представа 
за бранда на целевите пазари и спомага на неговото позициониране. Примери за 
добри корпоративни практики могат да бъдат[6]:  

 Принос за местното и икономическото развитие 
Става въпрос за конкурентоспособността, развитие на местния малък и среден 

бизнес, предприемачеството, икономическото развитие на общността и т.н. Все по-
често, мултинационални компании, с богатството си на финансов, технически и 
управленски опит, са призовани да осигурят подкрепа за местния бизнес. Ангажира-
ността на бизнеса в икономическото развитие на общността е допълнение към основ-
ната бизнес дейност на компаниите. 

 Помощ при бедствия  
Компаниите в сътрудничество с публичния сектор, обществото и международни 

организации могат да имат важна роля в хуманитарните операции. Поради нараства-
щите разходи, заплаха и сложността на последиците върху обществото от големи 
бедствията, основното предизвикателство е да се отиде отвъд адекватен отговор на 
ставащото, а да се фокусира вниманието върху превенция.  
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 Популяризиране на каузи 
Организацията осигурява финансови средства и други ресурси за да информира 

общността и да засили загрижеността около дадена социална кауза или да организира 
дарителска кампания влагайки доброволен труд и имиджа на компанията в полза на 
каузата. По този начин освен извлечените за самото мероприятие ползи, компанията 
укрепва своята репутация и бранд, спомага за създаването на партньорства, предиз-
виква лоялност на своите клиенти  

 Маркетинг обвързан с кауза  
Тази практика се отличава от предходната с това, че корпорацията се ангажира 

въз основа на продажбата на даден продукт да допринесе ли да дари процент от пе-
чалбата за конкретна кауза. В много от случаите организацията си партнира с несто-
панска организация.  

 Корпоративна филантропия – Може да се дефинира като класическа кор-
поративна инициатива чрез безвъзмездно предоставяне на парични средства или ус-
луги  

 Доброволчески труд за обществото  
 Класифицира се като дейност, при която служителите или партньорите на орга-

низацията се включват в местни обществено значими каузи. Участието се изразява в 
умения, знания, идеи или физически труд.  

 
3. Социален маркетинг 
3.1. Генезис на социалния маркетинг 
Още през 1971 г. Филип Котлър и Джералд Залтман [7] обобщават, че все по-

голям брой нестопански институции започнат да разглеждат маркетинговата логика 
като средства за постигане на техните институционални цели и продукти. Те питат: 
„Могат ли маркетингови концепции и техники да бъдат ефективно прилагани за 
популяризиране на социални цели като общественополезни обединения, безопасно 
шофиране и семейно планиране?” 

Приложимостта на маркетинговите концепции на подобни социални проблеми се 
разглежда в тази статия. Авторите показват как социалните причини може да бъде 
напредна по-успешно чрез прилагане принципи на маркетинговия анализ, планиране 
и контрол на проблеми на социалната промяна. Още преди векове са съветвали църк-
ви за това как да увеличи членството, благотворителни организации за това как съби-
рат пари и художествени музеи и симфонии как да привлечем повече покровители.  

Всъщност социалната реклама се е утвърдила явление на американската сцена. 
Някои твърдят, че „(рекламната) комуникационна функция са ограничени до инфор-
миране и убеждаване хората по отношение на продукти и услуги.”[8]. Но от друга 
страна, тя може да служи за инструмент за създаване на настроения и подбуди в 
обществеността. 

Социалната реклама се превръща в такова нарицателно за Американското 
общество, за което вече не става въпрос дали да го използвате, но как да го използва-
те. Това е било много успешен в някои случаи и очевидно неуспешен в други. Вината 
до голяма степен е тенденцията на социалните кампании да възлагат рекламата на ос-
новната, ако не и на изключителната роля постигане на техните социални цели. Това 
игнорира маркетинговият труизъм, че дадена маркетингова цел изисква координация 
на промоционалния микс  с микса от стоки и услуги и с дистрибуционния  микс. Со-
циалният маркетинг е много по-голяма идея, отколкото социална реклама и дори со-
циална комуникация. За да подчертаят това, авторите определят социалния марке-
тинг по следния начин:  
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Социалният маркетинг е проектирането, внедряването, и контрол на програми, 
изчислени да влияят върху възприемането на социалните идеи и съображение 
относно планирането на продуктите, ценообразуването, комуникацията, дистри-
буцията и маркетинговите изследвания. 

По този начин, изричното използване на маркетинговите умения за спомага за 
по-ефективното превеждане на социални действия относно проекти и комуникации, 
които предизвикват желаната реакция на аудиторията. С други думи, маркетинговите 
техники са мостът –  механизми между простото притежаване на знания и социално 
полезното прилагане това, което знанието притежава.[9] 

Акцентът върху обществото, както и върху индивида, също илюстрира друг клю-
чов момент за социалния маркетинг: може да се влияе не само за поведението на хо-
рата, но и на това на професионалистите, организации и политици. Той може да се 
стреми да промени поведението на професионалистите (насърчавайки личните лека-
ри или зъболекарите да бъдат по-активни превенция, например); поведението на тър-
говците на дребно (правят ги по-съобразени със закона за продажба тютюн или алко-
хол за непълнолетни или да ги убеждават да не съхраняват сладкарски изделия при 
каси); и на поведение на политиците и законодателите (убеждаване да приемат зако-
нодателство против тютюнопушене  или за ограничаване на рекламата пред деца [10] 

 

3.2. Инструменти на дигитален CRM (corporate responsible marketing) 
Постигането на оптимални резултати от наличните ресурси и по-добър брандинг 

и позициониране се постига чрез ефективно рекламиране. Особено важно е организа-
цията да разполага с маркетингов консултант или външен маркетинг мениджър, 
който да напътства в процеса на изграждане на добра вътрешна организация и подо-
бряване на вътрешните маркетингови процеси.  

Съвременния дигитален маркетинг позволява информацията да достигне до по-
широк кръг от потребители. Днешните цифрови реклами могат да бъдат насочени по 
местоположение, възраст, пол, ниво на доходи, интереси, време на деня и много дру-
ги фактори.  

Маркетинговият консултант напътства в процеса и предлага най-оптималните ре-
шения, съобразени с качество и бюджет. Той е наясно от какви точно дигитални и не-
дигитални активи има нужда компанията  и кога и как да започне да ги използва, как 
да се комуникира и как да бъде организирано всичко, какви проучвания да се напра-
вят и как да се позиционира даден продукт. 

През 2020 г. новите трендове в маркетинга, наред с някои по-стари, но все още 
ефективни: 

Имайки предвид вече съществуващите, ви представяме новите тенденции в 
дигиталния маркетинг за 2020 година:[11] 

1. Публикации с продукти за купуване (социална търговия) – от много време 
бизнесът се опитва да накара последователите си в социалните мрежи да посетят 
техните онлайн магазини. Сега вече не е нужно. Социалната търговия позволява 
закупуването на продукти директно от публикациите или рекламите в социални мре-
жи, където не е необходимо да напускате сайта или приложението.  Продуктовите 
публикуваните в социалните мрежи имат смисъл, като 54% от хората в социалните 
мрежи ги използват за проучване на продукти преди покупка.  

2. Директните съобщения – В опита си да станат по-близки с клиентите си, мар-
ките използват директни съобщения – DMS. Като средство за рационализиране на об-
служването на клиентите и подпомагане на продажбите, директните съобщения се 
превръщат в една от най-горещите тенденции в дигиталния маркетинг на 2020 годи-
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на. Чрез приложения за съобщения като WhatsApp, Viber и Facebook Messenger или 
чрез частни съобщения в социални мрежи като Twitter или Instagram, марките из-
граждат по-силни връзки със своите клиенти. 

3. Микро-инфлуенсъри – Микро-инфлуенсърът е термин, който срещаме все 
повече и повече напоследък. Отнася се до средно известни хора в по-тесни ниши – 
достатъчно популярни, за да бъдат влиятелни и да поддържат връзка със своите пос-
ледователи, като същевременно не са претоварени със спонсорски оферти. Освен, че 
са по-достъпни ценово, микро-инфлуенсърите често имат и по-добра ангажираност с 
интернет последователите си от по-популярните си колеги. Тъй като имат по-малко 
последователи, те могат да отделят повече лично време за всеки от тях. Освен това 
им е по-лесно да се специализират в една ниша като микро инфлуенсъри, тъй като те 
често представляват самите ниши. 

4. Подобрени и интерактивни e-mail писма 
Имейлът все още държи високи позиции в дигиталният маркетинг, като възвръ-

щаемостта на инвестициите от e-mal маркетинг към февруари 2019 г. е 3,200%. Други 
експерти обаче забелязват, че позициите на тази технология намаляват или са в 
стагнация. Вместо да изоставят този плодотворен канал, дигиталните маркетолози го 
възраждат. Напоследък наблюдаваме бърз спад в обикновените текстови имейли и 
бюлетини. На тяхно място се появиха имейли с перфектни дизайни, които изглеждат 
като извадени от портфолиото на уеб дизайнер. Както до момента и през 2020 г. 
маркетингът използва имейли, които изглеждат и функционират като уеб страници – 
включително бутони за кликване и други елементи за взаимодействия. 

5. Анализ на настроенията онлайн 
Анализът на настроенията на практиката е анализ на реакциите на потребителите 

и клиентите към продукта или услугата. Онлайн рецензиите и публикациите не вина-
ги са черно-бели „харесвам/не харесвам.“ По средата съществува голяма зона, в коя-
то попадат различни потребителски мнения. 

Анализът (Critical Mention, Repustate or Lexalytics,) обикновено включва ин-
струменти и алгоритми за събиране на данни. Напредъкът в обработката на езика 
позволява на компютрите да разберат значението на това, което хората казват он-
лайн, включително да разкодират употребата на жаргон и емоджи. 

6. Алтернативни и нишови социални мрежи 
Въпреки оптимизма по отношение на последните приходи на Facebook, непре-

къснатите спадове както на растежа на потребителите, така и на общественото мне-
ние разклатиха доверието в господство на платформата. По същия начин и в Twitter 
се наблюдава подобен застой в растежа, което води до спад в продажбите. Twitter, и 
Facebook рекламата ще останат полезни маркетингови инструменти през 2020 г. и 
след това. Наблюдава се интерес към алтернативните социални мрежи. Snapchat, 
TikTok, Pinterest, Medium и Reddit се превръщат в нови фаворити предпочитани от 
онлайн търговците напоследък. Facebook привлича младите потребители в продълже-
ние на години, и марки, насочени към пазара под 30-годишните се стичат към мла-
дежки ориентираните сайтове и приложения. 

7. Програматик реклама – Публикуването на реклама, медия купуването, про-
следяването на ефективността и таргетирането към клиенти, могат да се управляват 
от софтуер. Резултатите не само са по-добри, но „възлагането“ на тези задачи на бот 
освобождава времето в графика ви, за да се справите с по-важни задачи. Това е 
автоматизация в най-добрия смисъл на думата със софтуери като Adobe Marketing 
Cloud или SmartyAds. 
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8. Видео блогове 
С постоянния успех на YouTube, Instagram Stories и Snapchat, видео блоговете 

са по-популярни от всякога. За разлика от други видове видеоклипове като разясни-
телните видеоклипове или късометражни филми, видеоблоговете са по-лични и ди-
ректни. Влогърите говорят директно със зрителя, в стил PewDiePie, създавайки по-
лична и директна връзка – очевидно голяма полза за търговците, които се опитват да 
изградят по-устойчиви взаимоотношения със своите клиенти. Чрез влоговете, можете 
да предавате на живо специални събития, до които не всеки има достъп, като бизнес 
конференция или музикален концерт. Можете също така да публикувате друго 
съдържание, което клиентите ви биха искали да видят така или иначе, като например 
интервюта със знаменитости. 

9. Комуникация с Поколение Z 
Mаркетолозите през 2020 г. приветстват най-новата група потребители – т.нар. 

Поколение Z. Родените след 2000 година сега навършват 18 години и масово 
започват работа. Някои източници дори твърдят, че поколението Z ще представлява 
40% от всички онлайн потребители през 2020 г. 

 
Таблица 1: Обобщение на основните концепции за социален маркетинг [12] 

 

 

•Всички маркетингови решения отчитат перспективите на хората, които
трябва да изпълнява поведението.

1. Фокус на аудиторията

•Взаимното прехвърляне на материални или нематериални 
образувания, които се оценяват от 2 страни.

•Социалният маркетинг предлага по‐добри ползи и намалени разходи в 
замяна на изпълнение на поведението от целева аудитория.

2. Обмен

•Маркетинговата стратегия, която се основава на елементите на 
продукта, цена, дантела и промоция. 

•Маркетолозите се стремят да предложат изгоден продукт на ниска 
цена, която е достъпно поставени и непреодолимо популяризирани

3. Маркетингов микс

•Практиката за разделяне на аудитория на по‐малки групи въз основа на 
подобни желани ползи, бариери пред представянето или готовност за 
поведение.

4. Сегментиране 

• Практиката за избор на 1 или няколко сегмента на аудиторията за 
маркетинг интервенция. Насочването увеличава маркетинговата 
ефективност и ефективност.

5. Насочване 

•Насърчаването на едно желано поведение като превъзходно на 
конкурентно поведение на основа на по‐големи ползи и / или по‐ниски 
разходи.

6 Позициониране на продукта 

•Качествени и количествени изследвания, проведени за 
идентифициране на пазарни сегменти, развиват и тестват 
приемливостта на социалния обмен и оценяват маркетингова 
кампания.

7 Маркетингови изследвания

•Проучването на ползите и разходите за избор на поведение, което е 
различно от а желано поведение. Конкурентният анализ улеснява 
позиционирането на продукта.

8 Анализ на конкуренцията
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4. Приноси за бизнеса от социално ориентираната дейност 
 

Конкурентноспособност – вече стана ясно, че организирането на мероприятия 
със социален характер е успешна тактика за  подобряване на фирмената конкуренто-
способност като цяло. Тя може да се изрази в създаването на възможности за увели-
чаване на стойността за акционерите, чрез партньорство с различни правителствени 
организации и регулатори. От друга страна вниманието на потребителите е привлече-
но от вече добре създадения имидж на корпорацията, демонстрираща добро еколо-
гично поведение, с което потреблението и печалбите се увеличават. Зелените практи-
ки създават условия за стратегически взаимноизгодни  партньорства с различни биз-
нес и неправителствени партньори. 

Добра репутация – понятието „добра репутация” е следствие от прилагането на 
екологично и  социално отговорни бизнес практики, инструмент за повишаване на 
фирмената конкурентоспособност, по-конкретно, може да се обвърже с възможнос-
тите за изграждане на корпоративен имидж, репутация и доверие. Корпоративната 
репутация може да се дефинира като начина, по който определена група или общест-
веността като цяло възприемат дадена компания през даден период от време посред-
ством формирано мнение за нейните достойнства или недостатъци, според определе-
ни критерии. В края на ХХ век, че позитивната репутация е съвкупност от критерии-
те: доходност, нисък риск, пазарна стойност, медийно представяне, доход от диви-
денти, размер на компанията и демонстриране на социална загриженост. Днес придо-
бива по-социални измерения като: удовлетвореност на потребителите, изграждане на 
близки отношения със стейкхолдърите, кампании, подкрепяни от фирмата (вкл. чрез 
изграждане на собствени фондации или даряване на средства за благотворителност) и 
фирмени програми по „корпоративно гражданство” (Corporate citizenship).[13]  

Удовлетвореност на акционерите – В следствие на добрия имидж, репутация и 
повишаване на конкурентноспособността цената на акциите на организацията се по-
вишават. На фондовата борса подобна компания ще се счита за компания с нисък 
риск и ще реализира по-добро отношение между цена и доход на акция. 

Наличие на ресурси за решаване на социални проблеми - Търговските и про-
изводствените фирми притежават финансови ресурси, специалисти и опит в сферата 
на управлението, достатъчни в оказването на подкрепа на обществени и благотвори-
телни проекти, които изискват помощ.[14]  

 
Заключение 
 

Теорията и бизнес практиката отразяват реално ползите за обществото, околната 
среда и до голяма степен за корпорациите. Прилагането на социално отговорни прак-
тики, разбира се не трябва да се възприема еднозначно като някаква „утопия”. Дру-
гата гледна точка, по-скоро би поставила на дневен ред факта, че се нарушава ико-
номическия принцип за максимизация на печалбата и преследването на социални 
цели води до изместване на фокуса от първичните фундаментални цели на корпора-
цията – високи икономически показатели. В този смисъл, средствата се насочват от 
издръжката на организацията и в крайна сметка се пренасят върху крайната цена за 
потребителя. Точно поради тази и други причини социално отговорните практики не 
са приложими еднакво за всички организации, а по-скоро за тези, които имат социал-
на и икономическа власт и перфектна система за система за събиране на информация 
от обществото и подаване на информация към обществото. 
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Резюме: Общините в България са едни от основните бенефициенти по европейски-
те програми. През първия програмен период, инвестиционните разходи на местно 
ниво, финансирани чрез европейски средства достигат до над 50% от годишните 
капиталови общински разходи. Целта на настоящия доклад е да представи прино-
сът на европейските средства към изграждането на общински инвестиции през 
първия програмен период, да оцени нивото на изпълнение на най-съществените за 
общините програми в края на 2019 г. и да очертаe бъдещи тенденции, свързани с 
развитието на основните европейски програми през следващия програмен период. В 
настоящата разработка се акцентира върху изпълнението на инфраструктурни 
проекти с общинско значение, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в рас-
теж”, Оперативна програма „Околна среда” и  Програма за развитие на селските 
райони. Анализирано е и изпълнението на Оперативна програма „Добро управ-
ление“, като основен инструмент на Република България за реализиране на адми-
нистративната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното 
управление. Оценена е динамиката на общинските капиталови разходи през периода 
2008-2018 г. Основна база данни, използвана при изследването е базата данни на 
Министерство на финансите, Информационна система за управление и наблюдение 
на средствата от ЕС в България – ИСУН, Комисията по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове към Народното събрание и публична информация 
за съответните оперативни програми. 
 

Ключови думи: общини, европейски програми, капиталови разходи, инвестиции на 
местно ниво. 

 
 

Въведение 
Общините са едни от най-значимите бенифициенти по европейските структурни 

и инвестиционни фондове в България. Местните власти ползват финансиране по раз-
лични програми, като най-същественото влияние върху местните публични инвес-
тиции има финансирането от Оперативна програма „Околна среда“ и от Оперативна 
програма „Региони в растеж“. Оперативна програма „Добро управление“ от своя 
страна допринася за внедряването на е-услуги и е-управление на местно ниво.  

Целта на настоящия доклад е да представи приноса на европейските средства към 
изграждането на общински инвестиции през първия програмен период, да оцени ни-
вото на изпълнение на най-съществените за общините програми в края на 2019 г. и да  
очертаe бъдещи тенденции, свързани с развитието на основните европейски програ-
ми през следващия програмен период. За изпълнението на поставената цел е изслед-
вана динамиката на капиталовите местни бюджетни разходи и общите капиталови 
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общински разходи за периода 2008-2014 г., анализирани са и основните данни за 
изпълнението на общинските евро проекти за периода. Анализирани са данните, дос-
тъпни чрез ИСУН за степента на изпълнение на основните програми, финансиращи 
местни инвестиции, направени са допускания за бъдещото развитие на евро фондо-
вете. Направен е анализ на динамиката на местните приходи, субсидията за финанси-
ране на капиталови разходи и общия размер на капиталовите разходи за периода 
2008-2018 г. и са изведени основни изводи. В заключение са представени данни за 
бъдещото развитие на европейските фондове и програми през програмен период 
2021-2027 г.  

База данни за настоящото изследване е информацията достъпна от сайта на 
Министерство на финансите, Интернет платформа за местни финанси на Национал-
ното сдружение на общините в България, Информационна система за управление и 
наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН, Комисията по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове към Народното събрание и публична ин-
формация от съответните оперативни програми. При оценка на въздействието на 
финансирането на Оперативна програма „Добро управление“ е направен кратък прег-
лед на предоставяните от общините е-услуги на местното население, като е направен 
и кратък анализ на изградените портали за е-услуги от общините в България.  

Като изследователски проблем се очертава липсата на актуални съвкупни данни 
за капиталовите разходи на общините, направени с бюджетни средства след 2014 г. в 
публично достъпните бази с данни.  

 
Програмен период 2007-2013 и общинските инвестиции 
Първият програмен период, в който България участва като пълноправна страна-

членка на ЕС, е от 1 януари 2007 до 31 декември 2013. Целият бюджет за структурни-
те фондове през този период е 347 милиарда евро: 201 милиарда от ЕФРР, 76 милиар-
да от ЕСФ и 70 милиарда за Кохезионния фонд. Структурните фондове се състоят 
основно от Европейския фонд за регионално развитие – ЕФРР (European Regional 
Development Fund – ERDF) и Европейския социален фонд – ЕСФ (European Social 
Fund – ESF). Заедно с финансирането на Общата селскостопанска политика (Common 
Agricultural Policy – CAP) и Кохезионния фонд. Структурните фондове формират 
най-голямото разходно перо в бюджета на ЕС. 

Според данни от Единен информационен портал, Структурните фондове на ЕС 
изпълнението на оперативните програми от първия програмен период се оценява на 
98%. За програмен период 2007-2013 г. България отчита към ЕС около 15 млрд. лв. 
по оперативните програми, съфинансирани чрез Структурните и Кохезионния фонд.  
Приносът на Структурните и Кохезионния фонд (СКФ) за социално-икономическото 
развитието на страната е значителен. Средствата от европейските фондове доприна-
сят за 80% от публичните инвестиции. Основната част от инвестициите е концентри-
рана към изграждането на публична инфраструктура, в т.ч. транспортна инфраструк-
тура – 20.5%, инфраструктура за води и отпадъци – 16.2%, инвестиции в местно и 
регионално развитие – 18.8%. През първия програмен период са изпълнени 11 778 
проекта. 

В таблица 1. е представено изпълнението на отделните програми през първия 
програмен период 2007-2013 г.  
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Таблица 1. Бюджет и плащания по оперативни програми  
през първи програмен период 2007-2013 

 

Оперативна програма Бюджет Плащания 
% на 

изпълнение 
ОП Транспорт 3 918 468 569 3 226 360 946 82.34% 
ОП Околна среда 3 521 957 127 3 401 426 089 96.58% 
ОП Регионално развитие 3 131 821 212 3 022 074 427 96.50% 
ОП Конкурентноспособност 2 273 096 041 2 160 415 879 95.04% 
ОП Техническа помощ 111 129 140 97 825 559 88.03% 
ОП Развитие на човешките ресурси 2 374 122 531 2 324 949 144 97.93% 
ОП Развитие на административния 
капацитет 353 592 720 317 872 972 89.90% 
ПРСР и ОПРСР 6 232 007 494 6 162 314 839 98.88% 
Общо: 21 916 194 834 20 713 239 855 94.51% 

 

Източник: ИСУН 2007-2013  
 

Впечатление прави, че по-голямата част на програмите отчитат изпълнение над 
90%. Изключение се наблюдава при ОП „Транспорт“ (82.35%), ОП „Техническа по-
мощ“ (88.03%) и ОП „Развитие на административния капацитет“ (89.9%). Програмите 
с активно участие на общините се характеризират с много висок темп на изпълнение.  

Нарастването на обема реализирани инвестиции в общините от 10 000 до 20 000 
души, с интензивно участие в европейските програми е три пъти и половина по-
голямо от това в общините със слабо участие. С 35% е увеличен броят на предприя-
тията в големите общини. Със 70% са увеличени инвестициите в селските общини, с 
50% е нараснал броят на предприятията в тях. 

Чрез европейски средства са обновени над 950 сгради на образователна, социална 
и културна инфраструктура; подобрени са условията за живот в над 4 хил. населени 
места; население от над 3.2 млн. души се радва от подобрения в градската среда; 
пуснати са в експлоатация над 20 градски пречиствателни станции за отпадъчни и 
питейни води (660 км обновена/нова канализационна мрежа и 2 100 км обновена/нова 
водопроводна мрежа); рехабилитирани са около 700 км общински пътища; регионал-
ната система за отпадъци обхваща над 4 млн. души. В допълнение, над 750 хил. души 
са включени в мерки по заетост и лица с предоставени социални услуги 

Според данни на Националното сдружение на общините в България, българските 
общини са депозирали над 7000 европейски проекта, а реалните договори са над  
4 200. Броят на проектите достига до 16 на община. Следва да се отчете, че няма бъл-
гарската община, която да не е изпълнила поне един проект с евро средства. Интерес 
представляват видовете инвестиции, които традиционно се финансират чрез проекти. 
Значителен дял от финансирането заемат инвестициите във ВИК, сектор отпадъци, 
образование, социална и здравна инфраструктура, подобряване на градската инфра-
структура и др.  

Община-бенефициент с най-значим принос от европейските проекти е Столична 
община (11% от всички европейски инвестиции), следвана от Бургас (5%), Варна 
(3%), Стара Загора (2%), Плевен, Пловдив и Русе съответно с по 1%.  
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За да се открои влиянието на европейското финансиране върху общинските 
финанси, на графика 1. е представена динамиката на общинските инвестиции напра-
вени с бюджетни средства и общата сума на капиталовите разходи на местно ниво (с 
включени разходи във връзка с изпълнение на европейски проекти). 

 
Графика 1. Динамика на капиталовите разходи на общините, осъществени с 
бюджетни средства и общо общински капиталови разходи за периода 2008-2014 г. 

 

 
 

Източник на информация: Министерство на финансите и НСОРБ,  
изчисления на автора 

 
За целите на анализа следва да бъдат изяснени няколко специфики, свързани с 

евро финансирането. Характерно за европейските проекти е, че тяхното същинско из-
пълнение започва две до три години след подписване на договорите за изпълнение.  

През първата година традиционно се отварят различни процедури за кандидатст-
ване, а периодът преминава основно в оценка на проектите с които общините канди-
датстват по съответната програма. Често големите инфраструктурни проекти са свър-
зани с обжалване на процедурите за избор на изпълнител, което допълнително забавя 
стартирането на същинската част на проекта.  

През първия програмен период, при много проекти действа т.н. правило N+3 (или 
при някои проекти N+2), според което финалните плащания по проектите могат да 
бъдат направени до три години след приключването на програмния период. Това, в 
условията и сроковете на първия програмен период в България, означава, че финални 
разплащания са направени през 2014 и 2015 г.  
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Периодът на представяне на данните в графиката е 2008-2014 г., защото през 
2007 г. няма реално сключени договори за финансиране на общински европейски 
проекти или ако има те са за пренебрежимо малка сума. Последната година от пе-
риода е 2014 г., защото липсват данни за бюджетните капиталови разходи на общи-
ните. В базата данни на НСОРБ, данните са генерирани до 2014 г. След това не се от-
криват публично достъпни данни за съвкупните бюджетни капиталови разходи на об-
щините в България.  

Въпреки ограничителните условия, представените данни в графика 1. ясно показ-
ват нарастващата разликата, която се получава между капиталовите разходи направе-
ни с бюджетни средства и общите местни капиталови разходи през разгледания пе-
риод. Докато през 2008 г. разликата между общите капиталови и бюджетните капита-
лови разходи е едва около 70 млн. лв., то през 2013 г. достига до 1.2 млрд. лв., а през 
2014 г. до 1.8 млрд. лв. За целите на анализа следва да отбележим, че ръстът на капи-
таловите разходи с бюджетни средства през 2014 г. се дължи на включване на сред-
ства за преодоляване на бедствията от предходната година и включване на приходи 
по инвестиционната програма на държавата „Растежи и устойчиво развитие на регио-
ните”. 

В заключение на анализа на изпълнение на проектите на местните власти през 
първия програмен период може да кажем, че тези ресурси се оказват структуроопре-
делящи за капиталовите местни разходи. Наблюдава се изместване на фокуса и вмес-
то средствата от Структурните и Кохезионния фонд да имат допълващ характер към 
местните бюджетни капиталови разходи, те се превръщат в базови такива. Освен 
това, високият дял на европейските капиталови общински разходи показва ниската 
жизнена способност на общините в България и чувствителния и задълбочаващ се 
през годините недостиг на ресурси за капиталови разходи и местни инвестиции.  

 
 
Програмен период 2014-2020 – ниво на изпълнение и основни предизвика-

телства  
 

Вторият програмен период в България обхваща времевата рамка от 2014 до 2020 г. 
Текущата година се явява финална за периода, но отново сме свидетели на дейст-
вието на правилото N+2; N+3.  

И вторият програмен период се характеризира с множество процедури, които са в 
процес на обжалване. Големите инфраструктурни проекти на общините са подложе-
ни на множество процедури по обжалване, което забавя реалния старт на проектите. 
В подкрепа на по-бързото изпълнение на дейностите заложени в отделните програми 
се засилват консултациите между Управляващите органи и бенефициентите, в т.ч. се 
провеждат индивидуални консултации, организиране на обучения и др.  

На таблица 2. е представено изпълнението на действащите програми в програмен 
период 2014-2020 г., като е представен бюджета на програмата, разпределението 
между финансирането от ЕС и от Националния фонд, както и реално изплатените 
суми към 10.05.2020 г. 
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Таблица 2. Изпълнение на програми от втория програмен период  
към 10 май 2020 г. 

 

Програма 

Бюджет на програмата Реално изплатени суми 

Ощо 
Финансиране от 

ЕСб 
Финансиране 

от НФ 
Общо към 

10.05.2020 г. 

% на 
изпъл
нение 

ОПТТИ 3,691,799,790.72 3,138,029,816.24 553,769,974.48 1,597,315,377.96 43.27 

ОПОС 3,462,564,946.01 2,943,180,201.14 519,384,744.87 999,659,299.62 28.87 

ОПРР 3,018,201,866.00 2,565,471,584.00 452,730,282.00 1,670,175,137.08 55.34 

ОПИК 2,584,169,900.97 2,196,544,412.89 387,625,488.08 1,276,680,221.70 49.40 

ОПНОИР 1,271,383,550.02 1,080,676,013.71 190,707,536.31 526,155,328.74 41.38 

ОПРЧР 2,136,251,557.00 1,835,869,785.00 300,381,772.00 1,295,788,625.47 60.66 

ОПДУ 653,550,173.49 555,517,647.51 98,032,525.98 191,549,695.85 29.31 

ОПИМСП 199,494,660.00 199,494,660.00 0.00 199,494,660.00 100.00 
Общо КФ, 
ЕФРР и 
ЕСФ: 17,017,416,444.21 14,514,784,120.49 2,502,632,323.72 7,756,818,346.42 45.58 

ПМДР 222,071,249.13 172,243,341.03 49,827,908.10 49,969,105.14 22.50 
ПРСР (за 
мерки по 
чл. 9б, т.2 
от ЗПЗП) 6,000,577,726.23 4,865,437,610.06 1,135,140,116.17 1,295,127,864.64 21.58 
Общо 
ЕСИФ: 23,240,065,419.57 19,552,465,071.58 3,687,600,347.99 9,101,915,316.20 39.16 

ФУМИ 41,161,348.54 35,595,246.31 5,566,102.23 12,983,778.79 31.54 

ФВС 187,286,555.32 142,303,857.44 44,982,697.88 127,702,360.59 68.19 
Общо 
фондове 
МВР: 228,447,903.86 177,899,103.75 50,548,800.11 140,686,139.38 61.58 

ОПХ 241,177,458.00 205,000,838.00 36,176,620.00 207,661,769.45 86.10 

ООСКП 27,542,265.22 23,410,925.55 4,131,339.67 0.00 0.00 

МРНБПВУГ 80,534,177.27 68,454,050.00 12,080,127.27 4,522,833.68 5.62 
Двустранен 
фонд 5,089,070.00 5,089,070.00 0.00 0.00 0.00 

Правосъдие 69,028,235.98 58,674,000.00 10,354,235.98 0.00 0.00 
Вътрешни 
работи 49,470,235.98 42,049,700.59 7,420,535.39 4,326,163.36 8.74 

КПНС 23,009,764.94 19,558,300.00 3,451,464.94 0.00 0.00 

Енергетика 64,427,340.26 54,763,240.00 9,664,100.26 0.00 0.00 

ОБЩО: 24,028,791,871.08 20,207,364,299.47 3,821,427,571.61 9,459,112,222.07 39.37 

 
Източник: ИСУН  
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Според представената информация, реално изплатените средства по най-същест-
вените за общините програми Оперативна програма „Околна среда“ и Оперативна 
програма „Региони в растеж“ се оценяват съответно на 28.87% и 55.34%. Друга прог-
рама, при която общините са главен бенефициент е Програма за развитие на селските 
райони, при която реално изплатените средства се оценяват на 21.58%. 

Изследователски интерес от гледна точка на развитието на капацитета на мест-
ните власти в България представлява Оперативна програма „Добро управление“. 
Специфичните цели на програмата са насочени към модернизиране на управлението 
за предоставяне на висококачествени публични услуги за гражданите и бизнеса и 
повишаване на ефективността на администрацията и съдебната система. Мерките 
трябва да доведат до по-добро управление в полза на обществото, както и до подо-
бряване на бизнес средата в България. За програмен период 2014-2020 г., Оперативна 
програма „Добро управление“ е с общ бюджет 335 919 605 евро и е основният ин-
струмент на Република България за реализиране на административната и съдебната 
реформа, включително въвеждането на електронното управление. Общините са един 
от основните бенефициенти по програмата, а част от средствата се ползват за изграж-
дане на онлайн система и телефонен център за указване на помощ при ползване на е-
услуги. Тази програма допринася и за въвеждането на е-управлението в България. 
Към края на 2019 г. 61 от общините в България имат работещ портал за е-услуги, 
като най-условно типът на портала може да бъде разделен на две – общини, които 
имат изграден унифициран, идентичен портал за е-услуги и такива, които поддържат 
собствена платформа в рамките на общинския сайт. При универсалния портал за 
услуги се обособяват няколко групи е-услуги, а именно: гражданско състояние, услу-
ги по устройство на територията, общинска собственост, търговия, туризъм и транс-
порт, местни данъци и такси, административно-техническо обслужване (Калчева Д., 
2020). Степента на изпълнение на разплатените средства по Оперативна програма 
„Добро управление“ към 10 май 2020 г. е 29.31%. 

Информацията за реално изплатените средства по различните програми показва, 
че в следващите години ще завършат голяма част от европейските инфраструктурни 
проекти на общините, което от своя страна ще повиши размера на общите капитало-
ви разходи на местно ниво. 

На графика 2. е представено изменението на общинските приходи, субсидията за 
финансиране на капиталови разходи и общият размер на капиталовите разходи на 
местно ниво за периода 2008-2018 г.  

От графиката се вижда силното влияние на европейското финансиране през 2014-
2015 г. и резкият спад на общинските инвестиции през 2016-2017 г. Поетапното раз-
плащане, свързано с проектите, изпълнявани през програмен период 2014-2020 г. да-
ва отражение върху общия размер на капиталовите местни разходи през 2018 г. 
Общият размер на капиталовите разходи се увеличава с около 54% спрямо 2017 г. и с 
около 62% спрямо 2016 г., като достигат до 1,582.49 хил. лв. 
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Графика 2. Динамите на общинските приходи, субсидията за финансиране  
на капиталови разходи и общите общински разходи за периода 2008-2018 г. 

 

 
Източник на информация: Министерство на финансите, изчисления на автора 

 
Прогнозите за следващите две години са за съществен ръст на местните капита-

лови разходи в резултат на финалната фаза на изпълнението на проектите по евро-
пейските Структурни фондове и Кохезионния фонд. Това ще допринесе за възстано-
вяване на българската икономика и ще подкрепи публичните инвестиции в периода 
на възстановяване от кризата свързана с разпространението на COVID 19. 

Във връзка с разразилата се криза, следствие от разпространението на COVID 19 
може да се отбележи, че по някои програми се направи ре-програмиране. С Решение 
256/14 април 2020 г. на Министерския съвет се дава съгласие за преразпределение на 
приноса от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез прехвърляне на 
средства между оперативните програми 2014 – 2020 г. за осигуряване на финансова 
подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното 
разпространение на COVID-19, както следва: 
 от Оперативна програма „Добро управление“ се прехвърлят 105 млн. лева от 

Европейския социален фонд към Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси“;  

 от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се 
прехвърлят 28.79 млн. лева от Европейския социален фонд към Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“; 

 от Оперативна програма „Околна среда“ се прехвърлят 49 млн. лева от Евро-
пейския фонд за регионално развитие към Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“; 

 от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ се пре-
хвърлят 48 млн.  лева от Европейския фонд за регионално развитие към Опе-
ративна програма „Иновации и конкурентоспособност“; 

 от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се 
прехвърлят 2 млн. лева от Европейския фонд за регионално развитие към 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.  

Чрез допълните средства ре-програмирани с решението се осигуряват средства за 
осигуряване на важни социални услуги, в т.ч. домашно социален патронаж на най-
уязвимите групи в общините. В същото време не се нарушава изпълнението на голе-
мите инфраструктурни проекти.  

 ‐
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Програмиране на период 2021-2027 – основни постановки  
 

Съгласно Анализ за определяне на националните приоритети за периода 2021-
2027 г. през следващия програмен период стратегията на правителството в областите, 
съфинансирани по Политиката за сближаване на ЕС, ще се реализира в рамките на 
следните програми:  

 Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност; 
 Оперативна програма за наука и образование;  
 Оперативна програма за околна среда;  
 Оперативна програма за транспортна свързаност;  
 Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ;  
 Оперативна програма за развитие на регионите;  
 Оперативна програма за развитие на човешките ресурси;  
 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури;  
 Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони; 
 Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане;  
 Национална програма по Инструмент за финансовото подпомагане за управ-

лението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управле-
ние на границите;  

 Национална програма по фонд „Вътрешна сигурност“;  
 Национална програма по фонд „Убежище и миграция“. 
 
Средствата от тези програми следва да покрият нарастващите инвестиционни 

потребности в определени сфери. Така например се идентифицира нужда от инвести-
ции за осигуряване на достъпност и подобряване на свързаността на районите пред-
вид лошото състояние на пътната настилка, резултат от лошата поддръжка и липсата 
на средства в общинските бюджети. Подобно е положението и с водоснабдителната 
мрежа в селските общини, обхващаща над 40 хил.км. Преобладаващата част от нея е 
изградена преди повече от 40 години, като поради лошата поддръжка страда от чести 
повреди, ниска ефективност и големи загуби на вода в следствие на течове. При това 
повече от 2/3 от мрежата е изградена с азбестоциментови тръби, които трябва да бъ-
дат подменени. Друг значителен проблем в селските райони е неразвитата канализа-
ционна мрежа, особено в селата (само 2.1% от селата имат канализация) (Анализ за 
определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г.). 

Отчитат се нарастващи потребности от изграждане на детски градини в големите 
общини, рехабилитация на училища и облагородяване на градската среда. Предвижда 
се и необходимост от повече средства за борба с климатичните промени. 

По-подробна информация за новия програмен период ще бъде достъпна след 
приемането на Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз.  

 
Заключение 
 

Европейските фондове имат ключово значение за местните публични инвестиции 
в България. Те съставляват над 50% от общите общински инвестиционни разходи. 
През първия програмен период, общините получават значителен ресурс за финанси-
ране на социална, здравна инфраструктура, ВиК съоръжения, рехабилитация на об-
щински пътища и др. Обръща се тенденцията местните бюджетни капиталови разхо-
ди да са основни, а европейските фондове да имат допълващ характер. Притеснител-
но е заключението, че общинските средства за капиталови разходи са недостатъчни и 
не покриват базисните инфраструктурни потребности на местните власти.  
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През втория програмен период се отчита забавяне на същинското изпълнение на 
общинските проекти, поради обжалване на тръжните процедури. Към 10 май 2020 г. 
реално разплатените средства по програмите се оценяват на 39.37% Според предста-
вената информация, реално изплатените средства по най-съществените за общините 
програми Оперативна програма „Околна среда“ и Оперативна програма „Региони в 
растеж“ се оценяват съответно на 28.87% и 55.34%. През следващите три години се 
очаква общинските проекти да влязат във финална фаза на изпълнение съобразно 
правилото N+3.  

За предстоящия програмен период се открива ограничена информация. Все още 
не е приета Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз и това е пред-
поставка за ограничените налични данни. Известни са предложенията за програми, 
чрез които ще се разпределят финансовите европейски ресурси през програмен 
период 2020-2027 г. Продължава тенденцията към нарастване на инвестиционните 
общински потребности. 
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Анотация: Днес допълнителното здравно осигуряване в България е бизнес, който 
посреща една болезнена и остра нужда на хората за адекватни медицински грижи. 
То не освобождава гражданите от плащане на задължителната вноска, която се 
начислява и удържа от месечните трудови доходи в полза на здравната каса у нас. 
Мотивацията на потребителите му е свързана с желанието да имат свободен дос-
тъп до най-предпочитаните лекари, да си спестят опашките в поликлиниките, да 
не зависят от лекарските направления, а и да си намалят разходите за лекарства в 
някои случи. Тази достъпна възможност насърчава използването на медицинска по-
мощ. Допълнителното здравно осигуряване у нас и втори стълб на здравноосигури-
телната ни система, е поверено на здравното застраховане. Здравните застрахов-
ки са сигурен, гъвкав и все по-предпочитан начин за подсигуряване на хората при 
бъдещи неприятни здравословни ситуации. Те осигуряват финансово обезпечение 
при извършването на здравни услуги, които не са обект на задължителното здравно 
осигуряване.  

Ключови думи: здраве, здравно застраховане, здравни пакети, застрахователни 
здравни рискове. 
 
Abstract: Today, supplementary health insurance in Bulgaria is a business that meets a 
painful and acute need for adequate medical care. It does not exempt citizens from payment 
of the compulsory contribution, which is charged and deducted from the monthly labor 
income in favor of the health fund in Bulgaria. Its users` motivation is related to the desire 
to have free access to the most preferred doctors, to save queues in outpatient clinics, not to 
depend on medical directions, and to reduce the cost of medicines in some cases. This 
affordable opportunity encourages the use of medical care. The supplementary health 
insurance in Bulgaria and second pillar of our health insurance system is entrusted to 
health insurance. Health insurance is a safe, flexible and increasingly preferred way of 
securing people in future unpleasant health situations. They provide financial security for 
the provision of health services that are not subject to compulsory health insurance. 

Key words: health, health insurance, health packages, health insurance risks. 
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Новите дигитални възможности и промените в потребителското поведение, 
налагат бърз избор и гъвкави управленски решения за правилен подбор на начините 
на комуникация и взаимодействие. Специалното внимание върху този проблем, е от 
изключителна важност, защото освен за регистриране на актуализации в нуждите на 
клиентите по видове застраховане, той пряко засяга изграждането и поддържането на 
клиентското доверие към техния партньор – застрахователното дружество. Потреби-
телското изживяване е крайната цел на всяка дигитална трансформация и проактив-
ната иновация е един от най-добрите начини за повишаване на конкурентноспособ-
ността на застрахователната компания на застрахователния пазар. 

Предмет на научният материал са особеностите на допълнителното доброволно 
здравно осигуряване у нас и изследване на възможностите им чрез актуалното им 
проявление. Обект на разработката е един от видовете застраховане за физически и 
юридически лица, а именно здравното застраховане. Цел на автора е да се обособят и 
изследват същностните характеристики на здравното застраховане в България и 
представят предизвикателствата пред него, свързани с ускорената дигитализация на 
застраховането. 

Задачата, която си поставя автора е да разкрие актуалното значение на здравното 
застраховане за гражданите, като втори стълб на здравноосигурителната ни система и 
предизвикателствата пред превръщането му в достъпно и удобно за потребителите 
лично, семейно и фирмено „решение“, в резултат на ускорената трансформация в 
застраховането. Важността на резултатите от изследването е допълнително завишена 
в настоящия момент, отчитайки влиянието на разпространението на COVID – 19, на-
ложил спешни промени в организацията на работата на застрахователните компании.  

Основното твърдение на автора е, че дигиталната трансформация е необхо-
димост и една от важните актуални особености на здравното застраховане. Тя 
цели да направи здравните застраховки достъпни и по-удобни за техните потребите-
ли. Обосновката на автора е двустранно насочена от една страна, определяне на три-
ма основни участника в дигиталната трансформация в здравното застраховане, а 
именно: застрахователни дружества, предлагащи застрахователна защита, потребите-
лите на застрахователна здравна защита и медицинските заведения и всички достав-
чици на здравни услуги и стоки и от друга страна, оптимизация на възможностите на 
триединната взаимовръзка между тях.  

Необходимостта от намаляването на финансовия риск и несигурността на хората 
от настъпване на непредвидени ситуации, са основните причини за възникването на 
първите форми на здравно осигуряване в Европа. Тези събития с неблагоприятен ха-
рактер, водят до загуба на доходи, трудоспособност на хората и живот. Първият за-
кон за задължителното здравно осигуряване се приема през 1883 г. в Германия. Авто-
рът на идеята за задължително социално здравно осигуряване е канцлерът Ото фон 
Бисмарк.  

В България първият здравноосигурителен закон „Закон за работническите осигу-
ровки относно рисковете болест и злополука” е приет през 1918 г.. През 1924 г. На-
родното събрание гласува „Закон за обществените осигуровки”, който въвежда 
задължително осигуряване на всички работници и служители в държавни и частни 
предприятия и организации за рисковете – злополука, болест, майчинство, инвалид-
ност и старост. Осигуряването срещу безработица се въвежда със закон през 1925 г.. 
След 1950 г. у нас се въвежда държавна здравна система, финансирана от общи 
данъчни приходи. Съвременната ни система за задължително здравно осигуряване се 
регламентира от 01.01.1999 г., с влизането в сила на Закона за здравно осигуряване 
[2]. 
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Здравната реформа у нас започнала през 2000г, се развива циклично и стихийно. 
Редица медико-социологически проучвания показват разочарование в обществото от 
функционирането на задължителното здравно осигуряване и неговите институции. 
Започналото по това време развитие доброволно здравно осигуряване, търпи раз-
лични форми на интервенция, намеса от страна на държавата или други институции 
върху процесите на търсене, предлагане и определяне на цените на отделните здрав-
ни продукти.  

През последните години нормативната уредба на страните от ЕС се превръща във 
все по-важен аспект от обществената политика спрямо доброволното здравно оси-
гуряване. Директивите на Европейската комисия са насочени към единния пазар за 
животозастраховане и общо застраховане в ЕС. На 07.08.2012 г. Народното събрание 
прие промени в Закона за здравното осигуряване, които задължават съществуващите 
здравноосигурителни дружества да приведат дейността си в съответствие с Кодекса 
за застраховането. Тези промени засегнаха 19 здравноосигурителни дружества, които 
подадоха молба до Комисията за финансов надзор за издаване на лиценз за извърш-
ване на застрахователна дейност по здравно застраховане. 

Историческото развитие на здравното осигуряване у нас – задължително и добро-
волно, е подчинено на активното търсене на най-доброто за защита на човешкото 
здраве и удовлетворяване на изискванията на българските граждани за получаване на 
пълноценна медицинска помощ при нужда.  

Според Конституцията на Световната здравна организация „здравето е състояние 
на пълно физическо, психично и социално благополучие, а не само отсъствие на бо-
лести и физически недъзи“.[3] В този смисъл, здравното застраховане може да се раз-
глежда, като възможност за решаване проблемите на гражданите, свързани със здра-
вословното им състояние и трудоспособност. То дава възможност за подобряване на 
общото здравословно състояние на нацията.  

Задължително плащаме за здраве по силата на българското законодателство. 
Посещението при семейният лекар и получаването на направление за преглед, както 
и престой в болница, се покриват от Националната здравно-осигурителна каса чрез 
задължителните здравни осигуровки. Част от тях се заплащан от работника, а друга 
част, по силата на трудов договор се заплащат от работодателя. 

Доброволно плащаме за здраве, ако по свое желание сключим здравна застрахов-
ка. Преди последните законови промени този вариант на здравно осигуряване се 
наричаше „Доброволно здравно осигуряване“, а понастоящем услугата е наречена 
„Здравна застраховка“.  

Днес, доброволното здравното осигуряване в България е поверено на застрахова-
телните дружества и при спазване на принципите за доброволно здравно осигуряване 
представени на фигура № 1. Правилното му провеждане налага всички застрахова-
телни дружества, които предлагат здравно застраховане, задължително да лицензират 
застрахователни здравни продукти, обособени в три основни вида – индивидуални, 
семейни или групови (корпоративни). Допълнителната здравна застраховка надграж-
да пакета от дейности, който се покрива и предоставя от НЗОК.  

Застраховат се здрави лица. Хората с трайни увреждания също могат да канди-
датстват за здравно застраховане и евентуално да бъдат одобрени при специални 
условия на застрахователното дружество, като в най-честия случай това се изразява в 
завишена застрахователна вноска (премия ).  
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Фиг. 1 - Принципи на доброволното здравно осигуряване 
 

Общите застрахователни условия са задължително условие за сключването на 
здравна застраховка. В тях са описани обектите на застраховане, възрастови ограни-
чения, покрити застрахователни рискове, изключени застрахователни рискове, съдър-
жание и лимити на отговорност на застрахователя на застрахователните пакети, 
права и задължения на застрахователя и на застраховащия, изисквания при настъпва-
не на застрахователни събития, териториална валидност, давност, данъчно третиране 
на застрахователната премия по застраховката и други. Основният информационен 
документ (ОИД) и преддоговорна информация за здравната застраховка, са задъл-
жителни документи, които застрахователя трябва да предостави на кандидата за 
здравно застраховане преди сключване на застраховката. 

Кандидатите за застраховане по свое желание могат да включат покритие за 
здравни пакети „Болнична помощ“, „Извънболнична помощ“, „Подобряване на здра-
вето и предпазване от заболяване“ (Профилактика), „Услуги, свързани с битови и 
други дъпълнителни условия“, „Възстановяване на разходи“, „Дентална помощ“, ка-
то всеки от посочените пакети може да бъде от вида „основен“, „пълен“ и „луксозен“. 
Последното подразделяне на здравните пакети, е според съдържанието на застрахова-
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телното покритие в пакета, определените лимити за услугите, които да се избират и 
съответно тяхната стойност.  

Съществена особеност при сключване на здравна застраховка е възрастта на 
застрахованите лица, като встъпителната възраст на застрахованите лица зависи от 
вида застраховка. Важна особеност е срокът на застраховката. Той може да бъде от 
една до пет години или безсрочен, като при изтичане на застраховката застрахования 
не трябва да бъде по-възрастен от пределната възраст посочена в общите условия на 
застраховката. Обвързването в здравната застраховка на възрастта на застрахованите 
и срока на застрахователно покритие, актуално извежда на преден план елементи от 
вътрешната рискова статистика на конкретното застрахователно дружество и дава 
една от посоките за анализ на застрахователните рискове, които може то да поеме. 

Здравната застраховка се сключва въз основа на попълнена здравна декларация за 
здравословното състояние на кандидата за застраховане или въз основа на констата-
ция направена от доверен лекар на застрахователното дружество. Тази важна особе-
ност за наличие на вярно попълнена здравна декларация, диктува често и решението 
на застрахователя дали един потенциален клиент може да стане клиент на компания-
та или не може по обосновани причини да бъде такъв. Преглед от доверен лекар е 
задължителен, когато се сключват застраховки за големи застрахователни суми над 
предварително определен размер. При хронични и професионални заболявания също 
се изисква заключение на доверен лекар. Избягването на риска от получаване на под-
веждаща преддоговорна информация, свързана най-често с риска заболяване, опреде-
ля смисъла на отлагането във времето на началото на застрахователна отговорност за 
тях. Между момента на сключване на застраховката и момента, в който влиза в сила 
отговорността на застрахователното дружество се оставя т.н. карантинен (отлагате-
лен) срок. Големината на карантинния срок се уточнява в общите условия на кон-
кретната застраховка. За последиците, свързани с риска злополука, отговорността на 
застрахователното дружество започва след сключването на застрахователния до-
говор.  

Застрахователните плащания от страна на застрахователното дружество се из-
вършват съгласно общите застрахователни условия по конкретния вид застраховка и 
при наличие на задължителна документална обоснованост: платени медицински 
прегледи, изследвания и манипулации – при плащане на разходи за медицински прег-
леди и изследвания; фактури за закупени лекарства и касови бележки от аптеките, 
заедно със съпътстващите ги оригинални документи (болнични листове, рецепти) – 
при изплащане на разходи за медикаменти; болничен лист и епикриза – при изплаща-
не на дневни пари за болничен престой. 

Цената на здравната застраховка е различна в зависимост от избора на кандидата 
за застраховане на застрахователно дружество; вид застраховка: семейна, индиви-
дуална, групова; каква застрахователна защита желае да има – основно покритие, 
пълно покритие с допълнителни здравни пакети, максимално покритие с всички 
здравни покрития и при максимално високи лимити на отговорност на застраховате-
ля; има ли франшиза (самоучастие) в покритието на застрахователно сбъднато съби-
тие; брой застраховани лица и други. В годишен план, застрахователните премии по 
доброволно здравно застраховане, осигуряват годишно данъчно облекчение, съг-
ласно ЗОДФЛ за физическите лица и ЗКПО за юридическите лица.  

Международните здравни застраховки, съпътстват застрахованите независимо 
къде пътуват или отиват да живеят. Годишният лимит на покритие при тях е с голям 
размер, като в най-обемното здравно покритие са включени, освен рисковете бол-
ничен престой и лечение на заболявания, още лечение на онкологични заболявания и 
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на ментални заболявания без годишен лимит. Здравните планове могат да бъдат 
надградени с международно извънболнично лечение (за възстановяване на разходи за 
предписани медикаменти и превързочни материали), международен медицински 
транспорт, международно здравно проактивно мониториране на благосъстоянието 
чрез скринингови прегледи и изследвания във връзка с често срещани и социално 
значими заболявания, международно офталмологично и дентално лечение. 

В България здравно застраховане се предлага от общозастрахователни (ОЗ) и 
животозастрахователни (ЖЗ) дружества. Срещу сключена застрахователна полица и 
платена застрахователна премия, застрахователя се задължава да поеме застрахова-
телни рискове, възстановява разходи или изплаща суми за: болнично и извънболнич-
но лечение; профилактика, диагностика и лечение на заболявания; осигуряване на 
болничен престой в случай на необходимост, рехабилитация и физиотерапия; опера-
тивни намеси; здравни услуги за бременни жени; медикаменти; дентално лечение и 
други. 

Интересен разрез за застрахователен анализ според автора, е брутния премиен 
приход на застрахователния ни пазар по здравно застраховане или от застраховки 
срещу злополука и от застраховки при заболяване за един и същи месец за пет годи-
шен период. В таблица № 1, по данни на КФН [4] и собствени изчисления, е 
представен изследван един и същи месец януари, избран, поради желанието на автора 
за включване на възможно най-актуална информация и готовност за изнасяне на 
официална такава от КФН за месец януари от настоящата година.  

  
Таблица 1 

Застрахователен премиен приход и обезщетения 
за злополуки и заболявания / в млн.лева./ 

 

Показатели в млн.лв. 
/към 31.01. … 

31.01.20
16г. 

31.01.20
17г. 

31.01.20
18г. 

31.01.20
19г. 

31.01.20
20г. 

Премиен приход ОЗ 
от з-не срещу злополука 

2,3 5,2 5,9 5,8 6,5 

Премиен приход ОЗ от 
з-не срещу заболяване 

7,1 1,4 10,5 22,8 19,7 

Премиен приход ЖЗ от 
з-не срещу злополука 

2,9 1,9 2,01 2,04 1,95 

Премиен приход ЖЗ от 
З-не срещу заболяване 

3,6 5,9 4,6 12,5 0,9 

Обезщетения ОЗ  
за злополуки 

0,7 0,8 1,0 1,1 0,1 

Обезщетения ОЗ  
за заболявания 

2,3 4,1 4,6 5,7 6,7 

Обезщетения ЖЗ  
за злополуки 

0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 

Обезщетения ЖЗ  
за заболявния 

0,9 1,2 1,5 1,9 18,6 

      
 

 
 

 
ОЗ – общо застраховане / премиен приход от общозастрахователни дружества / 
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ЖЗ – животозастраховане /премиен приход от дружества, които предлагат живото-
застраховане/ 

 
Премийният приход от здравни застраховки срещу заболявания показва тенден-

ция на нарастване в януари 2020г. спрямо януари 2016г., като превеса на общозастра-
хователните дружества в общата сума е видим от Таблица №1. Една от причините за 
този факт е по-големия брой на ОЗ дружества през януари 2020г. – 24 броя, отколкото 
е броя на ЖЗ дружества, съответно 10 броя. Така е било и през месец януари 2016 г., 
работили са 29 броя ОЗ дружества и 15 броя ЖЗ, съответно по данни на КФН.  

[ 4 ] Застрахователните плащания при ЖЗ дружества за заболявания през януари 
2020 г. е 18,6 млн.лв. или повече от 20 пъти по-висока сума от изплатената през съ-
щия месец на 2016 г.. При премиен приход от почти 1 млн.лв. за януари 2020г. и заст-
рахователни обезщетения от 18,6 млн.лв., тази разлика е добър пример за утвържда-
ване на значението на заделените по закон задължителни и целево използвани застра-
хователно-технически резерви в застрахователните дружества.  

По данни на КФН [4] към 31.12.2019г и собствени изчисления, брутният премиен 
приход на 24-те ОЗ дружества от застраховане срещу злополука е 39,8млн.лв. (за 
2018г. е бил 36,2 млн.лв. , 2017г е 34,4 млн.лв. ) и от застраховане срещу заболяване е 
65,7 млн.лв. (2018г. е 53, 0 млн.лв., 2017г. е 51,7 млн.лв.), действащите застраховател-
ни договори за злополуки са 608 824 броя (2018г. са 435 596 броя) и за заболявания 
30 924 броя договори (2018г. са 23 530 броя), като застрахованите обекти за зло-
полуки са 54 14 739 ( 2018г. са 4 782 162 броя) и за заболявания 608 976 броя (2018г. 
са 604 530 броя). Нарастването в броя на застрахованите лица, показва нарасналия и 
удовлетворен застрахователен интерес към здравното застраховане. Най-голям 
принос за застрахованите лица при злополуки със 173 228 броя повече за една година 
и при заболявания с 63 577 броя повече за една година, имат „Дженерали застрахова-
не“ АД акумулирало брутен премиен приход 8,0 млн.лв. при застраховането срещу 
злополука и „ОЗОФ Доверие“ ЗАД с премиен приход при застраховане срещу заболя-
ване от 16,0 млн.лв. лева. Застрахователните обезщетения за застрахователни съби-
тия злополуки са 14,7 млн.лв. (2018 г. са 10,1 млн.лв., 2017г. са 10,2млн.лв. лева), а за 
настъпили заболявания 80,8 млн.лв. (2018г. са 35,4 млн.лв., 2017г са 30,2 млн.лв.). 
През 2019г. на застрахования ни пазар са работили 11 ЖЗ дружества, които са съб-
рали брутни премийни вноски за застраховане при злополука 109,2 млн.лв. и срещу 
заболяване 18,3 млн.лв., а са изплатени обезщетения за сбъднати злополуки  
2,6 млн.лв. и за заболявания 39,3 млн.лв.. На първо място по застрахователен пре-
миен приход за застраховане срещу злополуки е „ДЗИ ЖЗ“ ЕАД приблизително  
8 млн.лева и срещу заболяване ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншуранс Груп“ при-
близително 77 млн.лева. Застрахователните плащания на ЖЗ дружества за годината 
за заболявания са 39,3 млн.лв., а за злополуки 2,6 млн.лв.. По показателят изплатени 
застрахователни суми, първото място е на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншуранс 
Груп“ изплатило 22,9 млн.лв. за настъпили заболявания и на „ЗК Уника Живот“ АД 
за 1,1 млн.лв. за настъпили злополуки. 

По данни на Националния център обществено здраве и анализи [9], значими тен-
денции могат да направят и обосновки на важни управленски решения. В условията 
на тенденция за намаляване на населението на страната (към 31.12.2018г. е 7000039 
души, съответно към 31.12.2017 г. е 7050034 души) и увеличаващ се отрицателен 
естествен прираст: оперираните болни, напуснали стационарите на лечебни заведе-
ния през 2018г. общо 626527 човека, като разпределението по видове лечебни заведе-
ния за провеждането им е: в МБАЛ 299820, в СБАЛ 35323, в частни заведения за бол-
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нична помощ 247847, в други лечебни заведения за болнична помощ 31895, в ком-
плексно онкологични центрове 11647 души. Хоспитализираните случаи през 2018 г. 
общо в България са 2401759, което е 34188,6 на 100000 човека, трайно намалено 
работоспособни на възраст до 16 години са 3919 човека (3,7 човека на 1000 човека 
население) и над 16 години 53061 човека (8,9 човека на 1000 човека население). 
Леглата в лечебните заведения за болнична помощ към 31.12.2018г. са 50927 или 72,8 
на 10000 население.  

През 2017. хоспитализираните общо са 2 331 264 души (32 946,3 на 100000 ду-
ши), постъпилите в лечебни заведения общо са 2140602 човека, от тях: 1 200 006 в 
МБАЛ, 259 801 в СБАЛ, 8 555 в психиатрични болници, 672 240 в частни болници, 
57 782 в онкологични центрове, 2099 в центрове за кожно-венерически болести, 
15441 в центрове за психично здраве и 2157314 души са преминали. Оперирани са 
през 2017г общо 610696 човека, съответно: 295 848 в МБАЛ, 33 511 в СБАЛ, 238 936 
в частни здравни заведения за болнична помощ, 30 900 в други лечебни заведения за 
болнична помощ, 11 501 в Комплексни онкологични центрове. В България един на 
всеки седем българина е здравно неосигурен, последните оценки на Министерството 
на финансите сочат, че към 2017г 719 000 души /10,2% от населението/ са здравно 
неосигурени.  

Високата задлъжнялост на публичните болници и последиците от това, дисбалан-
са във финансирането на различните клинични пътеки, неравномерно разпределение 
на лечебните заведения, медицински специалисти и услуги в цялата страна, са част от 
влияещи фактори за решението на хората да си сключат здравна застраховка. Недо-
статък на здравната ни система е, че нарастват публичните средства за здравеопаз-
ване, без да се постигат желаните медицински резултати и удовлетвореност на 
пациентите от ефекта на лечението. Според проучване на „Алфа Рисърч „ България е 
лидер по хоспитализации в ЕС, същевременно 75% от българите не са доволни от 
качеството на здравеопазването и от достъпа до него. [8] Бюджетът на НЗОК за 
2019г. е с 24% по-голям от 2017г., като дял от БВП през 2017г. На болничната помощ 
се падат 34% от разходите за здравеопазване. В абсолютно изражение е 34 евро на 
човек за здравна профилактика в сравнение със средните стойности за ЕС от 89 евро, 
което се равнява на 2,6 % от разходите за здравеопазване. Достъпните дългосрочни 
грижи на приемлива цена ще се превърнат в ключово предизвикателство, защото 
българското население много бързо застарява. Осигуреността с болнични легла в 
България 7,5 на 1000 души население през 2017г. е по-висока от средната за ЕС и е на 
второ място след Германия. Средна продължителност на престоя е намаляла наполо-
вина през 2000-2017г. и достига 5,3 дни, т.е. под средната за ЕС от 7,9дни. Броят 
посещения в извънболнична помощ през 2017г. е относително малък – средно 6,1 по-
сещения на човек за година спрямо 7,2 в ЕС. Директните плащания от пациенти са 
46,6%, което е най-високия дял в ЕС. Основните фактори да плащат от джоба си ус-
луги, консумативи и лекарства, са недостатъчния обхват от дейности от НЗОК 
(вкл.повече дентални услуги и дългосрочни грижи), както и доплащане редица услу-
ги и лекарствени продукти, които се отпускат с лекарско предписание. На добровол-
ното здравно осигуряване се падат едва 0,5 % от текущите разходи за здравеопазване 
през 2017г. посочват от ЕК. [8] 

Териториалните различия в достъпа до здравни грижи в периода 2010г. -2017г. 
разнопосочно мотивира кандидатите за здравно застраховане. С най-високо равнище 
на достъп до здравни грижи са хората в Югозападния район 95,5 % за 2017г. при сре-
ден процент за България 91,1 %. Най-сериозен спад е регистриран в Южен централен 
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район през 2017г. 86,4 % при 94,2 % през 2010г. и 94,3 % през 2013г., следван от 
Северен централен район 74,7% през 2017г. [ 1 ]  

В национален мащаб, днес застрахователните дружества са фокусирани върху 
дигитализиране на процеса за продажби на здравни застраховки и възможностите за 
самообслужване на застрахованите. Човешкият фактор е в центъра на вниманието и 
неговото ново усещане за оптимизираните огромен брой процеси, данни, решения, 
хора, технологии и други. Проактивното представяне на предимствата на здравната 
застраховка и чрез дигиталната трансформация, определя информирания избор на 
застраховащите, а именно: 

 Избор на застрахователно здравно покритие и обслужване в стотици на брой 
лечебни заведения на територията на цялата страна и с възможност за избор 
на абонаментен принцип; 

 Медицински координатори във всички лечебни заведения, както и собствени 
лекари-координатори във всеки един регион на страната; 

 24-часова връзка с медицинските координатори чрез Call Centеr на застрахо-
вателното дружество, включително в почивни и празнични дни; 

 Възможност за възстановяване на разходите, направени в медицинско заведе-
ние извън мрежата на застрахователното дружество; 

 Мобилно приложение, показващо локацията на лечебни заведения в опреде-
лен кръг от километри от местоположението на застрахованото лице; 

 „Дигитална здравна карта“ в мобилния телефон, чрез която всички застрахо-
вани имат възможност да ползват здравната услуга без да се нуждаят от 
своята пластика; 

 Удобство за застрахованите лица са: On-line (електронни) индивидуални 
акаунти; достъп до заявка за час за преглед при лекар специалист On-line, 
през потребителския уеб портал; On-line завеждане на претенция (щета) за 
възстановяване на разходи за медицински стоки и услуги; проверка на ста-
туса на вече заведена застрахователна претенция; персонална здравна карта; 
получаване на информация чрез e-mail или SMS-известие за излязло решение 
по претенция, както и при изплащане на обезщетение по заявена претенция;  

 Други.  
 

Банковият сектор изпреварва застраховането и в това число здравното застрахо-
ване, относно реализирането на проектите по дигитализация на основни процеси и 
дейности. УниКредит Булбанк е най-добрата дигитална банка в България за 2019г в 
годишната класация на международното финансово списание Global Finance, а 
класациите му се считат за стандарт за отлични постижения в световната финансова 
общност. [7]  

В здравното застраховане началото е поставено преди няколко години, според 
проучването на автора. Информационната система „Здравно застраховане“, разра-
ботена от „АКТА„ ООД [10] за партньори, като ДЗИ, FiHealth Insurancе,  „ОЗОФ 
Доверие“ ЗАД и други, предоставя богата функционалност за пълноценно обслужва-
не на специфичните информационни потоци, свързани със здравното застраховане – 
покритие на полиците, условия за плащане на застрахователните премии, специфич-
на медицинска информация и управление на паричните потоци. На ниво конфигура-
ция се дефинират покритите от застрахователни рискове и съответните видове здрав-
ни застрахователни продукти. Данните за застрахователните договори се съхраняват 
в специализирани информационни регистри за водене на индивидуални партиди на 
застрахованите лица. Разработени са автоматизирани интерфейси с работодателите за 
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групова обработка на списъци със застраховани лица и разпределяне на получените 
застрахователни премии по индивидуалните партиди. Поддържат се данни за застра-
хователни посредници към сключените застрахователни договори с възможност за 
последващо изчисляване и на комисионни възнаграждения и хонорари. 

Информационната система включва специализиран програмен модул за регист-
рация на обажданията на застраховани лица със съответните оплаквания. Предвидени 
са технологии за въвеждане и обработка на постъпилите претенции за плащане с 
информация за придружаващите медицински документи. Разработени са авто-
матизирани интерфейси за приемане на спецификации от медицинските заведения. 

При одобряване на плащанията, системата контролира условията на застрахо-
вателния договор, остатъчните лимити за всяка индивидуална партида, генериране на 
платежни документи към обслужващата банка при одобрени плащания. Разработен е 
програмен модул за организация и съхранение на данните от профилактични прег-
леди.  

Специализираният WEB-сайт предоставя възможност застрахователните дру-
жества да предлагат през интернет допълнителни услуги на своите контрагенти – 
застраховани лица, лечебни заведения, координатори и застраховащи работодатели 
по групови договори. През сайта лечебните заведения могат директно да въвеждат 
данни за предоставените услуги и лекарства. При това се извършва своевременен 
контрол за остатъчните лимити на застрахованите лица и договорените със застрахо-
вателната компания услуги и цени.  

Специално за клиентите със здравна застраховка „Здравна грижа“ на ЗАД 
„Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ е разработено мобилното приложение B-
Assist, което е за устройства с Android и iOS операционна система и може да се 
изтегли от Google Play или App Store. Приложението има виртуална здравна карта, 
позволява подаване на заявка за възстановяване на разходи без обаждане по телефона 
или посещение на офис на дружеството и попълване документ на хартия, достъп до 
записване на час за преглед и карта с адресите на всички медицински заведения от 
партньорската мрежа на дружеството в цялата страна и други. 

Уника България създаде приложение за изцяло онлайн лекарски консултации. 
Приложението MedUNIQА [6] позволява на потребителите да получат медицински 
съвет за своето здраве, без да е необходимо да посещават лекарски кабинет. Консул-
тации могат да се получат от специалисти в девет направления – дерматология, гаст-
роентерология, гинекология, ортопедия, ендокринология, педиатрия, урология, 
вътрешни болести, очни болести. Потребителят потърсил медицински съвет ще има 
възможност да попълни здравен въпросник, в който да запознае медицинското лице 
със своето здравословно състояние и симптоматиката, която го тревожи. В рамките 
на 6 часа в работен ден или 12 часа извън работен ден ще получи лекарска препоръка 
как да се справи с неразположението си. 

Проектът за дигитализация на застрахователните услуги между „Дженерали заст-
раховане“ АД и „Софтуер груп“ е цялостно ефективно решение за комплексните 
нужди на клиента. Амбициозният проект представлява онлайн портал, който ще 
подобри процеса по издаване на полици и тяхното подновяване, както и управление 
на застрахователното портфолио на вече съществуващи клиенти, осъществено от 
единен портал за служители и посредници на застрахователното дружество. Потреби-
телите сами ще могат да сключват и управляват своите застраховки, да регистрират и 
следят статусите на своите щети. Мобилното приложение на Generali за iPhone и 
Android е за застраховани лица и партньори в „движение“, като спестява време и 
средства, има висока сигурност, предоставя навигация до офисите на дружеството и 
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медицинските центрове, може да се избере директно от приложението телефонен 
номер на офис или медицински център и други. 

Основните проблеми, който дигиталната трансформация в здравното застрахова-
не трябва да реши и предостави, като ползи за обществото, както и важни направле-
ния, които да се подходят с приоритет за интензивна реализация, автора намира в 
няколко точки: 

1/ Застрахователният сектор и в частност здравното застраховане, е консервати-
вен и тежко регулиран. Най-голямото предизвикателство е опростяването на 
процесите чрез технологиите. Сред тях са и мобилните приложения.  

2/ Застраховащите очакват не просто стабилна компания, която ще изплаща заст-
рахователни обезщетения навреме. Те изискват комплексно обслужване, 
което да е бързо, лесно и ефективно, което означава дигитално, доколкото е 
възможно. 

3/ Глобалното застраховане започва все по-силно да зависи от технологичните 
иновации, защото застрахователите разполагат с огромно количество инфор-
мация, а в днешните условия тя е задължително условия за успешен бизнес. 
През последните години има сериозно развитие в използването на данни от 
телематични устройства, например смарт гривни и часовници за следене на 
здравни показатели. Това ще помогне за създаване на персонални рискови 
профили и още по-обосновано определяне на цената на застраховката.  

4/ Кадрите са благотворната почва за дългосрочно развитие на всеки проект. 
Експертите по здравно застраховане, партньорски ще бъдат подпомогнати от 
магистри от специалност „Дигитална трансформация на застрахователния 
бизнес“, каквито вече в България се създават. 

5/ През октомври 2019 г. в Женева се състоя работна среща на Консултативната 
група по здравеопазване на дигиталните здравни системи, включваща екс-
перти от Световната здравна организация. Тази среща приключи с приемането 
на пътна карта за бързото, безопасно и безпроблемно въвеждане на дигита-
лизацията в сектора. На същият форум, директора на Отдела за дигитално 
здраве и иновации на СЗО Бернардо Мариано, директор на Отдела за дигитал-
но здраве и иновации на СЗО подчертава,че „Дигиталните технологии 
могат да играят мощна роля за подобряване на здравето на хората по 
целия свят.“ [5] Това означава всички да участват, за да може дигитал-
ното здраве да помогне на медицинските специалисти да се борят със ста-
ри, настоящи и новопоявили се заболявания. 

 
Функционирането здравното застраховане у нас е свързано с редица трудности, 

като: нелоялната конкуренция между застрахователните дружества; негативно 
влияещата проблематика на задължителното здравно осигуряване; много високи 
обществени очаквания от здравното застраховане, което да надгради задължителното 
здравно осигуряване, в съчетание с недоверие към доброволното здравно осигурява-
не осъществявано от застрахователни дружества; променливата икономическа ситуа-
ция в страната; появата и разпространението на COVID – 19 и настъпилата неочаква-
на криза; юридически и данъчни проблеми ; монополно положение на НЗОК и други.  

Днес живеем в изключително динамичен свят, където всичко се променя в рамки-
те на дни и дори часове. В този смисъл, дигиталната трансформация е интеграция на 
нови технологии в отделните теми на застрахователния бизнес и води до фунда-
ментална промяна на начина, по който застрахователното дружество работи. Това 
изисква уважение към всичко позитивно създадено до момента и гъвкаво – адаптивно 
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оптимизиране на застрахователната работа , като в някои случаи се налага спешно да 
се анулират стари процеси и дейности и на тяхно място да се създадат нови.  
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Abstract: Настоящият доклад изследва влиянието на бързото дигитализиране на 
бизнеса и обществото като цяло върху формирането на нови условия за функ-
циониране на индустрията. На база на литературния преглед в доклада е направена 
оценка на необходимостта от превръщане на дигиталната трансформация в 
стратегия за повишаване на конкурентоспособността на индустриалните пред-
приятия. Представено е конкретно обосновано предложение за стратегия на ин-
дустриалните предприятия за използване на дигиталните технологии за създаване 
на нови бизнес модели, нови бизнес процеси, нови функции и операции, с което да 
осигурят оставане в бизнеса и създадат конкурентно преимущество. 
 

Keywords: Digital transformation, Strategy, Competitive advantage, Business transformation 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Днес обществото е изправено пред дигитална трансформация и животът ни по-

вече от всякога е зависим от технологиите. За потребителите дигитализацията отдав-
на се свързва с интернет търговия, мобилен интернет, социални мрежи, електронни 
медии и приложения, които вече се превърнаха в неизменна част от ежедневието ни. 
Но тази трансформация също е важна тема за индустрията и по-специално за тра-
диционните производствени компании, които днес са изправени пред драматични 
предизвикателства при навлизане на новата дигитална ера в производството. Точно 
както парният двигател и електрификацията революционизираха цели сектори на 
икономиката в миналото, така и съвременните дигитални технологии започват драс-
тично да променят днешните производствени процеси. 

Без съмнение тази технологична революция ще промени индустрията завинаги. 
Терминът дигитална трансформация описва тази следваща стъпка, при която използ-
ването на цифрови технологии обхваща всеки аспект на производствената дейност. 

От бързото създаване на прототипи и научноизследователска и развойна дейност 
до анализа на производството и производителността, дигиталната трансформация в 
производството е насочена към въздействие на всички аспекти на бизнеса от органи-
зационната структура на компаниите до начина, по който генерират приходи. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ 

Литературен преглед 
 

Дигиталните технологии могат да бъдат описани като комбинация от информа-
ционни, изчислителни, комуникационни и технологии за свързване (Bharadwaj, Sawy, 
Pavlou, Venkatraman, 2014), което дава възможност за разработване на нови продукти, 
бизнес модели, услуги и организационни форми (Fichman, Dos Santos, Zheng 2014). 
Съответно дигиталните технологии засилват иновациите, творческото разрушение и 
конкуренцията на бизнес средата (Porter, Heppelmann 2014). 

Към днешна дата няма стандартно определение на дигиталната трансформация. В 
литературата и практиката към този феномен се подхожда по многообразен и разли-
чен начин, което води до множество разнообразни дефиниции, което показва, че 
дигитализацията не се разглежда на абстрактно ниво, а по-скоро се подхожда към 
всеки отделен случай. В Таблица 1 са публикувани разнообразни определяния за 
дигиталната трансформация. 

 
Таблица 1 
 

Определение Автор 

Организационна промяна чрез използването на цифрови 
технологии за съществено подобряване на работата и 
представянето 

Marchand, Wade, 2014 

Може да се разбира като промените, които дигиталнате 
технологии причиняват във всички аспекти на човешкия 
живот 

Stolterman, Croon, Fors, 
2004 

Използването на технологии за радикално подобряване 
на работата или обхвата на предприятията 

Westerman, Bonnet, 
McAfee, 2014 

Пътуването от мястото, където е една компания до мяс-
тото, където се стреми да бъде чрез дигитализация 

B. Davis, 2013 

Преобразуването или новите инвестиции в технологични 
и бизнес модели за по-ефективно ангажиране на цифро-
ви клиенти на всяка точка на контакт в жизнения цикъл 
в процеса на обслужване 

B. Solis, 2014 

Поетапна програма за бизнес подобрения на хора, про-
цеси и инструменти, използвани за интегриран дигита-
лен маркетинг, за да се увеличи максимално потенциал-
ният бизнес принос на цифровите технологии и медиите 

D. Chaffey and J. Carson 

 
Съвременните цифрови технологии променят начина, по който продуктите и 

услугите се проектират, произвеждат, дистрибутират и обслужват по целия свят. В 
комбинация те могат да създават стойност, като свързват различни процеси и 
машини в ново цифрово взаимодействие по веригата на стойността, разчитайки на 
наличието на безпрецедентно голямо количество данни в полза на основните бизнес 
драйвери на производителя. Те са потенциални фактори за разрушителна промяна, 
сравнима с нарастването на потребителската електронна търговия (Nanry, Narayanan, 
Rassey, 2015). 
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В доклад The digital transformation of industy на Roland Berger Strategy 
Consultants/BDI дигиталната трансформация се определя като безпроблемна свърза-
ност на всички области на икономиката и като средство, с което различните компа-
нии се адаптират към новите условия, които преобладават в цифровата икономика. 
Решенията, изготвени с помощта на свързаните системи, засягат обмена на данни, 
анализа, изчисляването и оценката на опциите, инициирането на действия и оценка 
на техните последици. В днешната силно конкурентна среда дигиталните иновации 
са от решаващо значение за справяне с основните бизнес драйвери на производите-
лите и създаване на стойност. Всъщност цифровите инструменти и технологии позво-
ляват на производствените компании да намалят разходите, да увеличат производи-
телността, да подобрят развитието на продуктите, да постигнат по-бързо време за 
пускане на пазара и да повишат фокуса на клиентите в различни елементи на верига-
та на стойността (Markovitch, Willmott, 2014). Дигиталната трансформация завзема 
съвременния свят и се очаква да промени целия процес на създаване на стойност в 
индустриите (Pisano, Shih, 2012). 

Дигиталната революция вече трансформира много аспекти на бизнеса и създава-
ната от него стойност, от логистика през производство до предоставяне на услуги. 
Индустриалното производство стои на прага на фундаментални промени, които обе-
щават нов растеж, просперитет за голяма част от населението и по-ефективно използ-
ване на ресурсите. В съответствие с принципа на Шумпетер за „творческо унищоже-
ние“, тези нови инструменти и методи ще доведат до фундаментална промяна в 
много утвърдени бизнес модели и процеси с добавена стойност и отложеното им при-
лагане може да накара традиционните индустриални компании да се лишат от гло-
балното си лидерство. За да избегнат негативни сценарии, предприятията трябва да 
станат по-зрели в цифров план, ако искат да се възползват от възможностите, 
предоставяни от дигиталната трансформация. Самите мениджъри на компании тряб-
ва да признаят и да се справят с предизвикателствата на новата бизнес среда. В тази 
връзка ръководителите на едни от най-големите европейски компании заявяват: 

„Дигиталната свързаност ще продължи да се развива все по-бързо. Днес вие не 
печелите глобална конкурентна битка само в реалния свят, но и в дигиталния. 
DIETER ZETSCHE, Chairman of the Board of Management, Daimler AG. 

„Възможностите на дигиталната революция трябва да се използват добре. Това 
включва проектиране, разработване и производство на нашите продукти много по-
ефективно и много по-бързо. В аерокосмическата индустрия в момента наблюдаваме 
ниво на конкуренция, което никога не сме изпитвали досега.“ TOM ENDERS, CEO, 
Airbus Group. 

„Дигитализацията на обществото ни дава шанс да направим автомобилите все 
още да имат своето място в градовете в бъдеще.“ RUPERT STADLER, Chairman of the 
Board of Management, Audi AG. 

„Ние трябва и ще разгледаме много внимателно възможностите и предизвикател-
ствата, които ни предлага дигитализацията. За BASF спектърът от възможни модели 
варира от участник в групата на дигитализирани производители на химикали до 
лидер на пазара за цифрови бизнес модели за химическата промишленост.“ UWE 
LIEBELT, President BASF 4.0, BASF SE. 

Действията на компаниите и техните ръководители не могат да се свеждат до 
просто реагиране на настъпващите изменения, продиктувани от дигиталнта револю-
ция. Напротив, в новата бизнес среда е необходимо да се признае необходимостта от 
съзнателно управление на измененията на база на научно-обосновани процедури, 
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тяхното предвиждане, регулиране, приспособяване към целите на организацията и 
към изменящите се външни условия. 

Стратегическото управление се явява съвременен и необходим инструмент за 
управление и развитие на организациите в условията на изменения във външната биз-
нес среда и свързаната с това неопределеност.  

На база на представения литературен преглед може да се направи предварителен 
извод, че трансформацията на бизнеса с използване възможностите на съвременните 
дигиталните технологии е необходимо да бъде превърната в стратегия за оптимиза-
ция и усъвършенстване на индустриалното производство. В противен случай, компа-
ниите които отказват да оценят и приемат риска от „творческото разрушение“ на 
Шумпетер ще представляват набор на активи, обременени с дългове и без възмож-
ности за растеж. 

 
Дигиталната трансформация като стратегия за оптимизация на индуст-

риалните предприятия 
 

Както е известно терминът „стратегия” произлиза от древногръцката дума 
„strategia”, означаваща „изкуство на военното ръководство” или „изкуство на 
генерала” да намира правилния път за достигане на победа. В съвременния бизнес из-
работването на стратегия е начин за търсене на възможности за създаване на конку-
рентни преимущества с помощта на отличителни характеристики и вътрешно фирме-
ни компетенции. Според Портър стратегията е вътрешно съгласувана конфигурация 
от различни видове дейности, която отличава фирмата от нейните конкуренти. Като 
интерпретация на това определение може да се каже, че конкурентното преимущест-
во представлява начина на организация на различните видове дейности в компа-
ниите, насочени към предоставяне на определен асортимент стоки и услуги на из-
брана група потребители, за които тези стоки и услуги представляват ценност. 

Стратегията се явява база за обединение на дейности и решения по различните 
направления в организациите в едно целенасочена посока на развитие. Отсъствието 
на стратегия не позволява на мениджмънта на компаниите да формулират бизнес мо-
дели, които да обезпечат растеж. Сега повече от всякога индустриалните предприя-
тия се нуждаят от стратегията за трансформация на бизнеса, защото в съвременните 
условия компаниите са изправени пред множество предизвикателтсва, като най-
значимите са: 

 Хиперконкурентна бизнес среда, изискваща непрекъснато усъвършенстване в 
управлението на бизнеса; 

 Нестабилност на пазарите, ожесточаване на регулаторните режими, демограф-
ски изменения и качество на работната сила; 

 Експоненциално развитие на информационните технологии, които пренапис-
ват правилата на бизнеса; 

 Промяна в бизнес средата под въздействието на цифровите технологии се осъ-
ществява с много по-бързи темпове от темповете на трансформация на орга-
низациите; 

 Модернизация на индустрията и икономиката водеща до формиране на огром-
ни масиви от данни, които се превръщат във водещ актив на бизнеса и не се 
използват пълноценно. 

 Индустриалните компании предприемат действия за справяне с посочените 
предизвикателства, което неминуемо променя бизнес средата и води до: 
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 Формиране на нови условия за функциониране на бизнеса и нови подходи при 
приемането на управленски решения; 

 Радикалното преосмисляне на начина, по който предприятията използват тех-
нологиите, за да отговорят на предизвикателствата; 

 Усъвършенстване на бизнес моделите, процесите и компетенциите за пълно 
използване на възможностите на цифровите технологии и тяхното въздей-
ствие върху стратегическото развитие на предприятието; 

 Използване на технологиите за допълване на човешките способности, водещо 
до фундаментална трансформация на много професии; 

 Промяна на изискванията към работниците при минимизиране на нискоквали-
фицирания труд и трансформирането му в иновационна дейност по процеси, 
продукти и услуги. 

Съществуват множество бариери за превръщането на дигиталната трансформа-
ция в стратегия за оптимизация на индустриалните предприятия, но според автора 
най-същественият е свързан с компетенциите на ръководителите и персонала. Много 
от предприятията продължават да се управляват чрез „аналогов” транзакционен 
мениджмънт за организация на съществуващите бизнес модели, бизнес процеси, 
функции и операции.  

От една страна „класическите ръководители” управляват процеси с рутинни, 
фиксирани функции с постоянно повтарящи се еднотипни операции на база на тради-
ционни методи и инструменти, което води до инертност и стремеж към запазване на 
стабилността и контрола върху статуквото. Експоненциалното развитие и използване 
на цифровите технологии е насочено именно към разбиване на статуквото и форми-
ране на нови условия за функциониране на бизнеса.  

От друга страна, промените в индустрията, предизвикани от бързото цифрови-
зиране на бизнеса и обществото като цяло, създават основа за формиране на нови ус-
ловия за функциониране на пазарите и нови подходи при анализирането, прогнози-
рането и приемането на управленски решения. Дигитализацията има потенциала да 
се превърне в източник на конкурентно преимущество за бизнеса и индустрията като 
цяло, като надгради традиционното изискване за рентабилност.  

Разривът между съществуващите бизнес модели и възможностите на цифровата 
трансформация се базира на неразбиране от страна на „класическите ръководители“ 
на новите условия, в които функционира бизнесът в ерата на дигиталната революция. 

 
Изготвяне на стратегия за трансформация на бизнеса с използване дигитал-

ните технологии 
 

За справянето с горепосоченото предизвикателство, авторът счита, че е необхо-
димо компаниите да „еволюират“ в цифрово отношение и да използват дигиталните 
технологии за създаване на нови бизнес модели, нови бизнес процеси, нови функции 
и операции, с което да осигурят оставане в бизнеса и създадат конкурентно преиму-
щество. 

Тази „еволюция“ изисква създаването и изпълнението на стратегия за трансфор-
мация на бизнеса с използване на възможностите на бързо развиващите се информа-
ционни технологии.  

Целта на стратегията трябва да е превръщане на цифровите технологии в кон-
курентно преимущество на компаниите.  

В своята същност компаниите са система, която се основава на формализация в 
рамките на четири стратегически направления на дейността, а именно: 
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 Обучение и повишаване квалификацията не персонала; 
 Оптимизация на вътрешни бизнес процеси; 
 Взаимодействие с контрагенти; 
 КПД и финанси. 
 

Трансформацията на бизнеса с използване на дигитални технологии трябва да 
обезпечи нови условия за управление в рамките на посочените четири стратегически 
направления, водещи до: 

 Повишаване на динамичните способности на организациите чрез бързо прие-
мане на решения, бърза обучаемост, усъвършенстван обмен на информация, 
достъп и бързо внедряване на най-добрите практики; 

 Повишаване на вътрешните компетенции чрез ефективни бизнес процеси, 
оптимална организационна структура, квалифициран и мотивиран персонал 
и ефективна система за управление; 

 Повишаване на външните компетенции чрез ефективно взаимодействие с 
контрагентите и държавните институции. 

 

Според автора, стратегията за трансформация на бизнеса с използване възмож-
ностите на дигиталните технологии трябва да е насочена към: 

 Оценка на възможностите, които цифровите технологии предоставят на ком-
паниите, контрагентите, партньорите и конкурентите и превръщането им в 
реализируема стратегия за цифрова трансформация, синхронизирана с целите 
за развитие; 

 Създаване на условия за стимулиране на иновациите и цифровата трансфор-
мация в подкрепа на «класическите ръководители» чрез прилагане на най-
добрите налични технологии; 

 Кросфункционално управление и лидерство при осъществяване на цифровата 
трансформация;  

 Интегриране на цифрови технологии за трансформация на бизнес процесите; 
 Разработване и внедряване на нови дигитални бизнес модели; 
 Оценка на ефекта от прилагане на цифрови технологии; 
 Управление на талантите и създаване на нужните компетенции в организа-

цията, контрагентите и партньорите за прилагане на цифрови технологии за 
оптимизация на бизнеса; 

 Оценка и управление на рисковете за операционната дейност при прехода 
към по-сложната и бързо развиваща се цифрова среда за управление на биз-
нес процесите. 

 

От съществена важност за ефективността на трансформацията е определянето на 
последователността на дейностите за изпълнение на стратегията. Според автора ус-
пешната стратегия за дигитална трансформация преминава през следните етапи: 

1. Определяне на базова отправна точка. Първа стъпка при построяване на 
стратегията за трансформация на бизнеса е изготвяне на реална и коректна оценка 
„къде се намира предприятието” или базовата отправна точка. Този етап е изключи-
телно важен и е насочен към определяне на осъзнатата необходимост, разбирането, 
визията за прилагане и честна оценка за познаването и готовността за използване на 
дигитални технологии за оптимизация на бизнеса от ръководителите и сътрудниците 
на компанията. 

2. Информиране и въвличане на персонала. Тази стъпка е изключително 
важна, поради причината, че стратегията за трансформация на бизнеса ще бъде осъ-



 
 
 
 
 

Международна научна конференция „ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ, 
МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2020 

 

265 

ществена от персонала на предприятието. Както вече беше споменато, стратегичес-
кият подход разглежда фирмите като съвкупност от определени видове дейности, 
което ни позволява ясно да уточним, че всеки сътрудник се явява съставна и неиз-
менна част от стратегията за трансформация. Именно това изисква провеждането на 
разяснителна и „просветна“ кампания за информиране и въвличане на персонала, 
защото всички сътрудници трябва да разбират същността на стратегията, за да стане 
очевидна целесъобразността именно от такава конфигурация на дейностите, в която 
те участват, а също и взаимовръзката с другите видове дейности. Всяка съставна част 
на компаниите се явява потенциален източник на конкурентни преимущества. Всеки 
отдел, филиал, предприятие и други организационни подразделения имат своята роля 
и тази роля трябва да е ясно определена и разбрана. 

3. Определяне на приоритетни направления за дигитална трансформация. В 
зависимост от спецификата на отрасъла, всяко предприятие осъществява своята 
дейност чрез управление на различни оперативни направления, но можем да опреде-
лим следните направления, които се явяват базисни за всяко предприятие: 

 Експлоатацията на активите, която характеризира производствената дейност; 
 Веригата на доставки, чрез която предприятието ресурсно обезпечава произ-

водствената си дейност; 
 Оптимизация на активите, с което се постига усъвършенстване на текущите 

активи или внедряване на иновации; 
 Администриране на бизнес процесите; 
 Управление на бизнеса. 
Натрупаната отраслова експертиза позволява с висока доза увереност да се твър-

ди, че именно такъв набор от оперативни направления на дейността описва макси-
мално детайлно сферите, в които трябва да се насочат усилията при трансформацията 
на бизнеса с използване на дигиталните технологии.  

4. Избор на екип и усъвършенстване на организационната структура. През 
този етап трябва да подбере състава и структурата на екипа, който ще осъществи из-
пълнението на стратегията за трансформация. Особено важна задача при изпълнение 
на този етап е превръщане на хората в „сърцето” на цифровата трансформация чрез 
усъвършенстване на организационната структура и системата за управление на пред-
приятието, предвиждащи създаване, развитие и концентрация на компетенции за 
трансформация на бизнеса с използване на цифрови технологии. 

5. Подготовка и изпълнение на пътни карти за ключови проекти по приори-
тетните направления. Това е най-важният и ключов етап. Целесъобразно е страте-
гията за дигитална трансформация на бизнеса да се реализира в рамките на проектна 
дейност по определените в т.3 приоритетни направления. Авторът счита за обоснова-
но изпълнението на пет ключови проекта, по един за всяко направление. 

5.1. Проект 1: Self-organizing production. Сливането на информационните техно-
логии и производствените процеси има потенциала да доведе до създаването на авто-
номни от човешкия фактор производства чрез самоорганизиране на машините и въз-
лите за производство. Използването на иновативни комплексни програмни продукти 
има потенциала да доведе до значителна динамична оптимизация на производството 
чрез определяне и поддържане на най-изгодният баланс между възможните суровини 
за преработка, изискванията към крайните стокови продукти и начина на водене на 
производствения процес, оценявайки сложна конфигурация от входящи параметри и 
обекти на оптимизация; 
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5.2. Проект 2: Digital Value Chain. Прилагането на иновативни информационни 
технологии за пълна интеграция между търсенето и предлагането ще премахне 
съществуващите граници между отделните етапи при управление на веригата за дос-
тавки и ще позволи автоматично обработка на поръчките и директното им преобразу-
ване в производствена информация, която е интегрирана в производствения процес. 
По този начин ще се снижи продължителността на плановия цикъл и „замръзналите“ 
периоди и ще се обезпечи ефективно управление на оборотния капитал на ком-
паниите; 

5.3. Проект 3: Digital Asset Optimization. Основните предизвикателства пред 
индустриалните предприятия са безопасността, ефективността, надеждността, произ-
водителността и сигурността. Използването на дигитални технологии ще превърне 
оптимизацията на активите в основен фактор, влияещ на ръста на производителност-
та през целия жизнен цикъл на активите за достигане на максимална операционна 
ефективност. Жизненият цикъл на активите се състои от: 

5.3.1. Проектиране. Използването на иновативни комплексни програмни про-
дукти при този етап трябва да обезпечи оптимизация на производствените активи 
чрез разширяване на границите на потенциалните възможности на конкретната 
технология от гледна точка на икономическа ефективност, 

5.3.2. Експлоатация. Използването на иновативни дигитални технологии при този 
етап трябва да обезпечи оптимизация на производствените активи чрез достигане 
границите на ефективност на технологичните процеси, 

5.3.3. Обслужване. Използването на иновативни дигитални решения има потен-
циала да доведе до минимизиране на престоите на активите, вследствие идентифи-
кация на признаци на необичайно поведение на оборудването в оперативната база 
данни за предотвратяване непланирани откази и други инциденти чрез генериране и 
разпространение на указания за снижаване на риска от дефекти на отделни единици 
оборудване; 

5.4. Проект 4: Digital Workflow & Paperwork. Дигитализацията на работните про-
цеси и документооборота ще доведе до постигане на следните преимущества: 

5.4.1. Стандартизиране и прозрачност. Описване на процесите в системна логика 
за тяхното перманентно изпълнение на база утвърдените правила. Непрекъснато усъ-
вършенстване чрез откриване и премахване на тесни места в процесите, 

5.4.2. Повишаване на производителността. Несравнимо по-бързо изпълнение на 
задачите в сравнение с ръчните операции, 

5.4.3. Точност, съответствие и контрол. Задачите винаги се изпълняват съгласно 
установените правила и възможността за грешки се елиминира, 

5.4.4. Надеждност и непрекъснатост. Системите са активни 24/7 без прекъсване, 
5.4.5. Снижение OPEX и бърз ROI. Ниска стойност на CAPEX, финансовите пол-

зи имат бърза възвращаемост; 
5.4.6. Повишаване компетенциите и морала на персонала. Освобождава се време 

за обучение и изпълнение на дейности с по-висока добавена стойност, 
5.4.7. Гъвкавост. Лесно адаптиране към променящата се среда и подлежи на 

бързо разпространение, 
5.4.8. Неинвазивна технология. Работи се върху съществуваща инфраструктура, 

без необходимост от големи промени в съществуваща IT инфраструктура; 
5.5. Проект 5: Business Intelligence. Използването на възможностите на цифровите 

технологии ще позволи оптимизиране на ключовите показатели за дейността чрез ця-
лостен мониторинг на ефективността и анализ на данните в реално време. Внедрява-
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не на инструменти за анализиране, интерпретиране и имитационно моделиране на 
данни от външни и вътрешни източници на всеки етап от изпълнение на процесите 
ще подпомогне процеса по вземане на решения и разработване на стратегия на база 
на достъпна за всички отговорни лица информация. 

6. Регламентиране и целеполагане. На този етап трябва да се регламентира про-
цеса на трансформацията на бизнеса с използване на цифрови технологии в система-
та за управление на отделните предприятия. Допълнително е изключително важно 
включване на цели и задачи по цифрова трансформация в ключовите показатели за 
дейността за различните управленски нива и актуализиране на критериите за оценка 
на пeрсонала с включване на изискване за познаване на технологиите за цифрова 
трансформация и тяхното влияние на бизнеса. 

7. Изпълнение и внедряване на проектите. През този етап се обезпечава внед-
ряване на ключовите проекти, в.т.ч. обучение на персонала и се разработват и внед-
ряват новите бизнес модели, бизнес процеси, функции и операции като се изпълняват 
паралелно с текущите „класически” такива. 

8. Оптимизация и усъвършенстване с използване на внедрените цифрови 
технологии. На този етап новите бизнес модели, бизнес процеси, функции и опера-
ции изцяло заместват „класическите“ и осигуряват условия за оптимизация и усъвър-
шенстване на факторите на производството. 

 
Резултати от изпълнение на стратегия за цифрова трансформация 
 

Оценката на ефективността от прилагане на всяка стратегия се измерва с измене-
нието на показателите за доходност на индустриалните предприятия, която според 
автора се определя от следните драйвери: надеждност и безопасност, производствена 
ефективност, производителност на труда и оптимизация на оборотния капитал. 

Комбинацията от посочените драйвери е определяща за размера на свободния 
паричен поток, който обезпечава дейността на предприятията и гарантира устойчи-
вото му развитие. Отговор на въпроса как дигиталната трансформация ще повлияе на 
резултатите по посочените четири драйвера намираме в изследване на McKinsey & 
Company, Industry 4.0 at McKinsey’s model factories. Резултати са представени в три 
варианта в зависимост от избора на конкретна стратегия и степента на използване на 
дигитални технологии за оптимизация на бизнеса. На Графика 1 са представени 
резултатите от изследването на McKinsey & Company, пречупени през призмата на 
четирите основни драйвера, които според автора се явяват определящи за доходност-
та на индустриалните предприятия. 
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Графика 1 
 

 

 

 
ИЗВОДИ 
 

В доклада беше констатирано, че дигиталната трансформация води до радикални 
промени в обичайните принципи на работа. Въпреки че повечето от индустриални 
компании са създадени доста преди разцвета на цифровите технологии, мениджмън-
тът им трябва да осъзнае необходимостта от внедряване на иновации и бързата им 
адаптация, за да запазят своята конкурентоспособност и позиции на пазара. Транс-
формацията на бизнеса с използване на дигитални технологии не е въпрос само на 
печалби или загуби на предприятията, а и е от изключителна важност за запазване и 
нарастване на просперитета и благосъстоянието на обществото като цяло, както за 
настоящите, така и за идните поколения. 

Именно поради тази причина, компаниите се нуждаят от стратегии за достигане 
на следващ хоризонт на оперативни постижения чрез пряко използване на нововъз-
никващи технологии или чрез разработване на нови производствени и организацион-
ни модели. Изпълнението на тези стратегии неизбежно ще доведе до пълна трансфор-
мация на цялата организация в индустрията, което със сигурност ще предизвика 
следваща индустриална революция и необходимостта от нови стратегии за техноло-
гично усъвършенстване, производителност и в крайна сметка просперитет на фир-
мите, обществото и държавите. 

Стратегиите за използване на иновационни технологии за запазване на пазарите и 
растеж на конкурентоспособността трябва да се превърне в обичайна дейност за ком-
паниите, особено в динамичната среда, в която периодът на възникване на индуст-
риалните революции стремително се снижава. 
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ПРОМЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ  

ПОД ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В МАРКЕТИНГА 
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Университет за национално и световно стопанство 
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THE CHANGE OF THE CONSUMER´S BEHAVIOUR UNDER THE 
INFLUENCE OF DIGITALIZATION IN MARKETING 

 
Статията е разработена във връзка с изпълнение на проект: 

 

„Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на 
икономиката (ИРИСИ) - сценарии пред идентифицираните в ИСИС четири 

приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им  
в кръговата икономика”, в рамките на конкурсна процедура за финансиране на 
фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г. 

на Фонд Научни изследвания, Министерство на образованието и науката 
 
 
Абстракт: В съвременния свят информационните технологии заемат все по-голямо 
място в човешкия живот. Дигитализацията, като част от тях, все повече и по-
бързо променя начина на живот и на общуване. В частност в маркетинга тя про-
меня и начина на общуване между фирмите и потребителите и влияе на потреби-
телските решения за покупка. В настоящата статия се разглеждат подробно пове-
дението на потребителя в онлайн средата, влиянието на дигиталния маркетинг 
върху потребителското поведение, както и видовете онлайн потребители и причи-
ните за закупуване по интернет. Разглежда се потребителското поведение  в Бъл-
гария: видовете потребители, факторите които влияят върху решението им за по-
купка и етапите в процеса на вземане на потребителско решение. Прави се и 
практическо изследване на потребителските навици и нагласи при онлайн пазарува-
нето и се извеждат изводи относно влиянието на дигитализацията върху реше-
нията на потребителите. 
Ключови думи: потребителско поведение, дигитализация, маркетинг, компании. 
 
Abstract: In today's world, information technologies occupy an increasing place in our life. 
Digitalization, being part of them, is progressively changing the way we live and 
communicate. In marketing in particular, it also alters the way companies and consumers 
communicate and influences the consumer´s purchasing decisions. This article discusses in 
details customer behaviour in the online environment, the impact of digital marketing on 
one´s behaviour, as well as the types of online consumers and the reasons for buying 
online. It also looks into the customer´s behaviour in Bulgaria: types of consumers, factors 
that influence their purchase decision and the stages in the process of consumer´s decision 
making. A practical study of consumer´s habits and attitudes in online shopping is made 
and conclusions about the impact of digitalization on consumer´s decisions are drawn. 
Key words: consumer´s behaviour, digitalization, marketing, companies. 
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Увод 
 

Глобализацията, която разширява непрестанно границите на международната 
търговия и позволява лесно и бързо навлизане на все по-нови пазари навсякъде по 
света, се съпровожда и от паралелно разрастване на конкуренцията в страните и в 
регионите, където даден производител се радва на утвърдени през годините пазарни 
позиции. Така възниква система от пазарни влияния, които повишават значението на 
маркетинговата стратегия и на дигиталния маркетинг на отделните компании и водят 
до превръщането им във водещ инструмент за постигане на основните цели на всеки 
бизнес – максимизация на печалбата, завладяване на нови пазари и победа над 
конкурентите в нови пазарни ниши. 

Поведението на потребителите е много важен фактор, който определя бъдещето 
развитие на фирмите и пазарите. Потребителите са движеща сила на развитието на 
различни ниши и компании, както и понякога фактор, водещ до прекратяването на 
съществуването им. Затова потребителското поведение е важен фактор, чието изуча-
ване би могло да повлияе за успешното развитие както на различни фирми, така и на 
обществото като цяло. 

Структурата на съвременния пазар се разглежда от позицията на основните мар-
кетингови дейности или функции: маркетингово планиране, изработване и приложе-
ние на маркетингови стратегии, маркетингово проучване и сегментиране. Днес важно 
място сред тях заемат и дигиталните маркетингови комуникации, които се дефинират 
като процес на изграждане и управление на връзки с клиентите чрез онлайн дейности 
с цел обмяна на идеи, продукти или услуги, които посрещат нуждите и на двете 
страни. 

 
Потребителско поведение и дигитализация в маркетинга 
 

Дигиталният маркетинг е процес на изграждане и управление на връзки с клиен-
тите чрез онлайн дейности с цел обмяна на идеи, продукти или услуги, които посре-
щат нуждите както на компанията, така и на потребителите. Този тип маркетинг има 
пет характеристики: интерактивен процес, създаване и управление на връзки с клиен-
тите, онлайн дейности, размяна и посрещане на нуждите на двете страни. Дигитал-
ният маркетинг може да се прави от хора, компании, университети, НПО-та, асо-
циации и др. При него трябва да се вземат предвид културни, психологически, 
географски и правни фактори, които влияят на хората, когато купуват или продават 
продукт или услуга. Филип Котлър го определя като „Социалният процес, от който 
хората и групите хора удовлетворяват желанията и нуждите със създаването, предла-
гането и безплатното договаряне на ценни продукти и услуги с другите“. (Котлър, 
2002) 

 
Някои инструменти, които могат да се прилагат за осъществяването на 

дигитален маркетинг, са: 
 

 Създаване на уеб страница на компанията: В нея трябва да е ясно представе-
на дейността на фирмата и продуктите й. Освен полезна информация, тя трябва да 
има атрактивен дизайн, който също би привлякъл много посетители. Основната полза 
от интернет страницата е възможността да се предлагат продуктите на фирмата без 
клиентът да се налага да достигне физически до магазина. 
 Участие в социалните мрежи: Те имат за цел създаване на общност от лоялни 

потребители на една компания, които редовно следят компанията и се интересуват от 
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нея. За да функционират добре, е необходимо активното участие на потребителите, 
които влизат с личните си профили, като крайната цел е посещението на уеб сайта на 
компанията. Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Pinterest и Linkedin са най-използ-
ваните социални мрежи. 
 Създаване на блог: използва се за публикуване на статии относно актуални 

продукти или тенденции на пазара. Блогът трябва да включва информация за сектора 
или пазара, на който се оперира. Блогът не само служи, за да предлага качествена 
информация на клиентите, но също така помага компанията да се позиционира по-
добре в търсачките с помощта на ключови думи. 
 Имейл маркетинг: Той позволява да се изградят лоялни клиенти, генерира 

допълнителна увереност в компанията и създава доверие към марката. Имейл марке-
тингът е интересен за нови оферти или промоции и позволява да се знае броя на хо-
рата, които са отворили пощата си и имат интерес към продукта. 
 Електронен бюлетин: Бюлетинът може да бъде толкова сложен, колкото фир-

мата реши, може да бъде уеб сайт или Word комуникация със съответните връзки. 
Съобщенията трябва да бъдат ясни, точни и персонализирани и да бъде включено 
името на получателя при възможност. 
 Генериране на SEO и SEM стратегии: Това е най-ефективният начин за пред-

ставяне на компанията. Днес най-много информация в интернет се разпространява 
чрез търсачките и 95% чрез Google. Има два начина за обхващане на потребителите в 
търсачките: SEO и SEM.  
 Позиционирането на търсачките (SEO). Доброто позициониране в големите 

търсачки като Google е препоръчителна мярка за увеличаване на посещенията в ин-
тернет страницата на компанията и получаване на по-висок коефициент на покупка.  
 Маркетинг на търсачките (SEM). Веднъж щом е генериран трафик към сайта 

на компанията, може да се прибегне към така наречения маркетинг ad words в Google 
и Search Marketing в Yahoo. Представлява избор на най-подходящите думи за дей-
ността на компанията, които може чрез определена система да се позиционират на 
най-преден план в търсачките. Много е важно да се изберат ключовите думи, тъй 
като от тях ще се определи цената и позицията на рекламата.  
 Създаване на видео маркетинг. 
 Създаване на канал с Podcast – мултимедиен файл в интернет (радио шоу, 

звук) съдържащ интервюта или друга информация за продукта. 
 Използването на мобилни приложения за насърчаване чрез реклама (Адамс, 

2019) 

 
Поведение на потребителя в онлайн средата 
 

Потребителското поведение може да се дефинира като съвкупност от ежедневно 
възпроизвеждащи се практики, разкриващи се в реакциите на множество участници в 
процесите на потребление на материални и нематериални блага. То засяга начинът, 
по който се държат – мислят, чувстват и действат хората на потребителските пазари. 
Съобразно прилагания подход към обяснението на потребителското поведение, мо-
жем да дефинираме две обобщени групи: икономически ориентирани модели и пси-
хологически ориентирани модели. Силна страна на икономическите модели са техни-
те възможности да отразяват добре влиянието на икономическите фактори и да отчи-
тат количествени показатели. Доминиращото в тях традиционно разбиране е, че пот-
ребителите са абсолютно рационални и техният избор е сравнително лесно опреде-
лим икономически акт. Психологическите модели се налагат във връзка с новите тен-



 
 
 
 
 

Международна научна конференция „ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ, 
МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2020 

 

273 

денции след средата на XX в. Те представят определени виждания върху човешката 
природа и движещите сили на потребителската активност. Разграничителната линия 
сред тях преминава най-общо през разбирането за ролята на рационалните и ирацио-
налните моменти в човешкото поведение. Търсенията се ориентират към изясняване 
на процесите, протичащи в съзнанието на потребителя, а поведението се третира като 
реакция на човешкия организъм на влиянията на околната среда.  

 

С експоненциалния растеж на потребителите, които имат достъп до интернет, 
както и еволюцията на технологиите, фигурата на цифровия потребител стана по-яс-
но конфигурирана като активен потребител, информиран, който има широки позна-
ния за пазара. Тези нови потребители са все по-взискателни, изисквайки по-добро 
качество по отношение на услугата или продуктите, които консумират. 

 
Характеристики на потребителите на услуги в интернет: 
 

 Гъвкавост и непосредственост – дигиталният потребител избира незабавно, 
той се нуждае от информация в реално време. 

 Приспособимост – има голям капацитет за адаптиране към новите тенденции 
и технологии. 

 Аналитичност и скептичност – не се купува импулсивно, обикновено се 
търси внимателно и се потвърждава информацията, която се получава. 

 Диалог с производителя или други потребители – даване на мнение, критики, 
коментари. 

 Постоянно присъствие в интернет – потребителите не са пасивни, имат голя-
ма активност в интернет. 

 
Методи за изследване на поведението на цифровия потребител: 
 

 Психология на потребителите – Дисциплината изучава моделите на пове-
дение на потребителите, както и аспектите, които влияят върху решението им за по-
купка. Използва се за определяне на цени, промоции, оферти, отстъпки и представяне 
на продукти, както и за създаване на потребност на потребителя от продукта. 

 Невромаркетинг – Тази дисциплина прилага различни техники за невронау-
ката и маркетинга. Целта й се основава на анализиране нивата на вниманието на хо-
рата към различни стимули и по този начин обяснение и прогнозиране на поведение-
то въз основа на тяхната невронна активност. Проучването на човешкото поведение 
позволява да се разбере по-добре как различните стимули влияят на потребителя и по 
този начин може да се създаде по-фокусирано, сегментирано и адаптирано потре-
бителско търсене. 

 Нетнография – Известна още като Дигитална етнография, дисциплината изу-
чава възприятията, социалното поведение и взаимодействията, които интернет потре-
бителите използват за даден период от време. Този термин предлага използването на 
техники, характерни за етнографията и социологията, за да се изследва поведението 
на интернет потребителя. 

 Bigdata – Може да се определи като процес на събиране на данни и непосред-
ствен анализ за намиране на информация като повтарящи се модели, нови корелации, 
тенденции и др. Big Data позволява дълбоко познаване на интернет потребителя, пре-
връщайки се в подкрепа на дигиталния маркетинг, тъй като го приближава до край-
ния потребител. (Хойер, 2001) 
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Промяна на потребителското поведение под влияние на дигиталния 
маркетинг 

 

Проучването на поведението на потребителите е свързано с действията, извърш-
вани от компаниите за предлагане на продукти при най-добри условия, не само по 
отношение на тяхното качество, но и по отношение на цената, доставката и необхо-
димата информация къде да бъдат закупени и как да се използват или консумират. 
Ключът към успеха е да се установят отношения между марки и потребители, които 
се стремят да продължат възможно най-дълго време. Създаването на трайни взаимо-
отношения във времето чрез измерване на рентабилността на отношенията с клиен-
тите е изключително важно за компаниите. 

Изследването на потребителското поведение има за цел да разкрие как се взема 
решението за покупка, кой го взема, в резултат на въздействието на кои фактори се 
формира то и каква е реакцията на клиента. Стоките са с различна стойност и значе-
ние за потребителите, в резултат на което процесът на вземане на решение за покупка 
не е един и същ.  

 
Има няколко етапа в процеса на вземане на потребителско решение: 
 

• Установяване на проблема: Потребителят открива коя потребност не е задо-
волена. 

• Търсене на информация: Потребителят вече е открил, че има проблем. Някоя 
от потребностите му не е задоволена, той търси информация за продукти и услуги, 
които могат да решат този проблем. Потребителите предприемат вътрешно (в памет-
та си) и външно търсене. Източниците на информация биват лични, търговски, пуб-
лични и личен опит. Вътрешният психологически процес, който се асоциира с инфор-
мационното търсене, е възприятието. То се определя като процес, при който индиви-
дът получава, избира, организира и интерпретира информацията, за да получи смис-
лена картина на света. Възприятието предопределя какво вижда потребителят (като 
удовлетворяване на потребността) и какво чувства.  

• Оценяване на информацията: На този етап потребителят сравнява марките и 
продуктите, които са предизвикали интерес у него. Потребителят оценява алтернати-
вите по функционалност и психологически облаги. 

• Решение за покупка: След като алтернативите са оценени, потребителят е 
готов да вземе решение за покупка, но не винаги желанието води до покупка. За да 
насърчи потребителя в намерението му за покупка, маркетинговата организация мо-
же да използва разнообразни техники: възможности за кредит, разсрочено плащане 
или промоции. 

• Оценка след покупката: Потребителят оценява своята удовлетвореност или 
недоволство от направената покупка. 

 
Различни фактори определят потребителското поведение: 
 

 Вътрешни влияния – Потребителското поведение е повлияно от личностни 
характеристики, мотивация, вярвания, ценности и чувства. 

 Външни влияния – Потребителското поведение се влияе от културата, суб-
културите, етноса, семейството, социалния статус, опита в социални групи, начина на 
живот, пола и други фактори. 

 Регионалните и глобални тенденции – те са една от определящите сили в раз-
витието на потребителското поведение. 
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 Демографски изменения – Един от факторите, които оказват силно влияние 
върху потребителското поведение, е демографското преструктуриране.  То е явление 
в глобален мащаб, което изцяло променя профила на аудиторията, към която се 
стремят компаниите, заедно с нейните навици и поведение.  

 Доход на потребителите – Един от основните фактори, който определят по-
ведението на потребителите, е техният доход. Хората с най-ниски доходи се ограни-
чават до най-необходимото. В потребителската им кошница влизат основно храната и 
комуналните разходи. Хората със средни доходи могат по-свободно да покрият ежед-
невните си разходи. Високите доходи са достатъчни за комфортно ежедневие. Хората 
от тази група в най-голяма степен успяват да намалят зависимостта си от предоста-
вените от държавата услуги. 

 Навици на пазаруване – Тенденциите са към ориентиране към по-големи 
магазини, предпочитание към промоционални оферти – не само ценови оферти, но и 
такива, свързани с получаване на награди, интерес към нови продукти и вкусове, 
особено когато те са добре комуникирани. 

 Промяна на потребителското поведение при онлайн пазаруването – Все 
повече хора предпочитат да пазаруват и да получават услуги от едно място. Има уве-
личаващ се интерес към интернет и използването му по всяко време, независимо от 
мястото. Пазаруването става все по-лесно, а периодът на доставка се скъсява. Основ-
ните предимства при този начин на представяне на продуктите на компанията е поз-
наването на потребностите и спецификите на потребителите. 

 Екологичен начин на мислене – Друг фактор, който оказва силно влияние 
върху потребителското поведение, е желанието на потребителите да консумират био-
продукти. Очертава се „зеленото съзнание” у потребителите, които все по-често зая-
вяват, че биха ползвали еко продукти. За хората в индустрията тези промени водят 
след себе си изискването за нови продукти, еко послания на своите брандове, за 
създаването на по-щадящи околната среда продукти, които в същото време запазват 
своите качества. 

 Сигурност – Една на пръв поглед малка промяна в регулаторните рамки на-
лага значителни промени както във вътрешната организация на компаниите, така и в 
правилата за тяхното общуване с клиентите. (Котлър, 2002) 

 
Дигиталният маркетинг влияе на потребителското поведение по много начини, 

променяйки като начина на работа на компаниите и общуването им с потребителите, 
така и самите потребителски навици: 

 Дигиталните медии са ориентирани към действие и взаимодействие. 
 Познаване на мнението на потребителите. 
 Повече контакт с потребителите и близост до купувачите. 
 По-бързо проучване на пазара може да се направи без да се инвестират тол-

кова много ресурси. 
 Информираност за различни тенденции по света. 
 По-голяма адаптивност на пазара. 
 По-пряка комуникация, не само с целевата аудитория, но и с широка публика. 
 Съобщението, което компанията иска да предаде, може да достигне до по-

вече хора благодарение на много комуникационни канали. 
 Постоянно и видимо присъствие на компанията в интернет. 
 Международен обсег. 
 Резултатите се виждат в реално време. 
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Изследване на потребителското поведение в България  
 

В България интересът към поведението на потребителите датира от края на ХХ в. 
и началото на XXI в. Изучаващите потребителското поведение автори проявяват 
афинитет към разкриване на поведението във връзка с по-комплексните потребител-
ски решения и сравнително малка част от научните трудове са посветени на други 
видове решения и специфичното влияние на определени фактори върху тях. 

Онлайн потребителите в България са както мъже, така и жени, като преобладават 
жените с 51% срещу 49% от мъжете. Факторите, които влияят на потребителското 
поведение онлайн са следните: 82% оферти на продукти, 80% цената при покупка, 
78% от потребителите се влияят от сроковете на доставка и 76% от следпродажбено-
то обслужване. 

Факторите, които влияят върху покупката на клиентите, са: 53% уебсайтът на 
марката, 40% приятели и семейство, 38% блогове и форуми, 28% онлайн реклама, 
24% социални мрежи, 16% приложения на фирмата, предлагаща продукта, 11% тра-
диционни реклами и 9% влиянието на известна личност. 

Устройства, използвани от онлайн купувачите при покупка, са: 45% от потреби-
телите пазаруват онлайн чрез телефона си, 17% чрез таблет, въпреки че това уст-
ройство е част от живота на мнозина, то не е най-използваното. Най-често покупките 
стават чрез компютър – 87%. Освен това 66% от купувачите на възраст 35-54, години 
купуват от дома си. Процентът на онлайн потребителите става все по-висок.  

От къде купуват дигиталните потребители: На първо място, повечето покупки 
произхождат от търсачката Google (63%). В допълнение, потребителят в интернет 
проверява повече от десет източника, преди да закупи услугата / продукта. Други из-
точници, от където се осъществяват онлайн покупките са: директни посещения на 
сайта на марката, тоест уебсайта на магазина (48%) и на последно място платформи 
като Emag, Olx, Amazon или Еbay (36%). Процесът на покупка често е силно повлиян 
от приятели и семейство, които понякога могат да имат голям принос в окончател-
ното решение за покупка. 

 
Анкета за изследване на потребителските навици и нагласи при онлайн 

пазаруването 
 

За целите на практическия анализ е разработена анкетна карта за изследване на 
потребителските навици и нагласи при онлайн пазаруването в България. Данните са 
набрани чрез структуриран въпросник, включващ 7 въпроса от закрит и от отворен 
тип. Проведеното анкетно проучване е от полеви тип сред извадка от общо 30 бъл-
гарски граждани. Целевата група на изследването, чиито резултати се използват са 
български граждани над 18 години, избрани на случаен принцип и от различни въз-
растови групи. 

Резултатите от проведеното изследване показват, че все повече потребители в 
България пазаруват в интернет. Въпреки това, в момента все още предпочитано оста-
ва пазаруването физически в магазините 68 %, срещу 32% за предпочитания на по-
купки по интернет. Пазаруването онлайн най-често е 2 или 3 пъти в месеца при пове-
чето потребители, като най-предпочитаните стоки са дрехи и обувки (61%), мебели и 
уреди за дома (23 %), електроника (13 %) и лекарства (3 %) от респондентите. Сайто-
вете, от които най-често се пазарува по интернет в България, са: специализирани 
сайтове за дрехи и стоки за дома (51 %), директно от сайтове на компаниите (24 %), 
сайтове за продажби като Olx или Amazon (21 %) и чрез директна продажба в 
социалната мрежа Facebook (4 %). Според анкетираните рекламите и дигиталния 
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маркетинг имат относително силно влияние при решението им за покупка в интернет – 
61%, като видените реклами също така са стимул за решение при респондентите 
какви стоки и услуги да пазаруват онлайн, положителен отговор на този последен 
въпрос са дали 58% от тях. 

 
Представените резултати и направените обобщения доказват важността и значе-

нието на онлайн пазаруването за българските потребители, както и влиянието, което 
то оказва върху тях. От проведеното анкетно проучване става ясно, че в актуалната 
обстановка на все по-голяма зависимост на потребителите от дигиталния маркетинг, 
онлайн пазаруването заема все по-голяма роля и значение сред потребителските 
решения за покупка. 

 
Заключение 
 

Трансформациите в социално-икономическата среда през двадесет и първи век 
поставят потребителите пред редица нови проблеми и предизвикателства. Това 
изисква радикална промяна в приоритетите и начина на реагиране на пазара. Една от 
големите промени през последните десетилетия е появата на интернет. Това променя 
радикално живота по света и един от аспектите на това проявление е промяната в 
начина на мислене и действие както на потребителите, така и на фирмите. Дигитали-
зацията става неизменна част от живота на хората, като променя и маркетинговата 
дейност на компаниите. Потребителите в днешно време са силно повлияни от диги-
талния маркетинг в своето поведение и решения за покупка. 

Потребността от осъществяване на настоящето изследване произтича от актуал-
ността и значимостта на въпроса за поведението на потребителите при съвременните 
условия на развитие, когато потребителят се превръща в ключов фактор за успеха. 
Повишената динамика, несигурност и сложност на икономическата ситуация дават 
своето отражение върху процеса на вземане на потребителските решения, а оттук и 
върху пазарната политика на търговските предприятия и маркетинговите им дейнос-
ти. Избраната тема е обвързана с процеси и тенденции, развиващи се в локален, 
национален и интернационален мащаб. Поведението на дигиталния потребител е 
многопричинно, това означава, че зависи от различни видове стимули, които му въз-
действат, освен това е толкова динамично, колкото и средата, в която оперира, следо-
вателно познаването и прогнозирането на поведенческите модели е това, което създа-
ва разликата при генериране на ефективни стратегии от дигиталния маркетинг за 
задоволяване на нуждите и потребностите на обществото и индивидуалния пот-
ребител.  

Опознавайки по-задълбочено потребителите и особеностите на техните поведен-
чески изяви, търговските предприятия могат да разработват подходи за стимулиране 
на потребителската активност чрез дигитален маркетинг. Това дава недвусмислени 
основания да се заключи, че тенденцията е интересът към поставените в настоящето 
изследване въпроси да нараства, придобивайки ясно изразени практически измерения 
и смисъл. На база и на проведеното емпирично изследване за изследване на потреби-
телските навици и нагласи при онлайн пазаруването, се стига до изводите че поведе-
нието на потребителите е силно повлияно от актуалните тенденции на дигиталния 
маркетинг. Те определят до голяма степен решението си за покупка на база на марке-
тинговата дейност, установена от компаниите. Ключово е значението на дигиталния 
маркетинг за определяне на потребителското поведение. Глобализиращият се свят е 
свят, в който на базата на мултинационалните компании и новите технологии, инфор-
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мацията, практиките и дейностите са взаимосвързани и в постоянен обмен. Предиз-
викателствата пред една компания в динамичния и глобализиран свят са големи и 
свързани с възможностите й да се променя и приспособява бързо и успешно към 
новосъздалите се ситуации. Само такива иновативни предприятия биха могли да 
оцелеят и да се развиват успешно в актуалността и в бъдещето. 
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Резюме: Новите възможности пред бизнеса поставиха своите основи още в края на 
ХХ век, когато настъпиха бързи технологични промени в зараждащата се ера на 
съвременния дигитален свят. Те предоставиха предизвикателства, съчетани с нови 
възможности за успех пред добрите мениджъри и дадоха своето отражение върху 
бизнес-сферата и цялостния процес по организация на икономическият цикъл. Хори-
зонтите на развитие са отворени за мобилният управленски стил, имащ възмож-
ността да се имплантира в бързоразвиващите се темпове в условията на конку-
рентна среда, а технологиите са евентуалният подходящ партньор за разрастване 
на капацитетите на пазарите. 

Ключови думи: бизнес хоризонти, предизвикателства, дигитален свят, икономи-
чески цикъл, мениджърски модели 
 
Abstract: New business opportunities laid their foundations at the end of the twentieth 
century, when rapid technological changes occurred in the nascent era of the modern 
digital world. They provided challenges coupled with new opportunities for success for 
good managers and reflected on the business sphere and the overall process of organizing 
the economic cycle. The development horizons are open to mobile management style, which 
is able to be implanted at a fast pace in a competitive environment, and technology is a 
potential partner for expanding market capacity. 

Keywords: business horizons, challenges, digital world, economic cycle, managment 
models 
 
 

УВОД  
От края на XX-ти век до момента сме свидетели на ежедневни технологични ино-

вации, които са адаптирани в нашия живот и заобикаляща бизнес среда. В голяма 
част от тях е заложена идеята да бъдат в услуга на човечеството и в частност на биз-
неса. Хоризонтите пред технологиите и тяхното развитие са пряко свързани с потре-
бителската необходимост, която е обусловена от желанието на обществото да бъде 
улеснен и подобрен начина на живот и работа. Този потребителски сегмент отваря 
коридор пред предприемачите да предложат своите цифрови и дигитални решения за 
своите настоящи и бъдещи таргет групи и да ги имплантират в своята производст-
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вена, организационна и маркетингова дейност. През това десетилетие сме свидетели 
на редица примери за компании, които изцяло промениха своят начин на работа и 
поведение на световните пазари вследствие на внедряването на нови управленски 
практики, съчетани с иновациите в комуникациите, он-лайн мениджмънта, ноу-хау в 
цифровата сфера на вътрешно-организационните дейности. Предизвикателствата 
пред съвременният бизнес е свързан с възможността на мениджмънта на всяко едно 
ниво в йерархията на компанията да бъде адаптивен и гъвкав при внедряването на 
иновациите в работата на своето звено и да се възползва в максимален аспект от по-
ложителните страни, които може да внедри в икономическата верига.  

„Да създаваш иновации в бизнеса е нещо забележително“ – Елън Мъск [1]. Но 
мнозина добри конгломерати са изгубили свои пазари заради морално остарели начи-
ни на комуникация със своите клиенти и персонал, бавно внедряване на техноло-
гиите в ОТК, липса на адаптация в цифровата ера на маркетинга и контакта с крайния 
потребител. Същевременно много старт-ъп компании и стоящите им в основата мла-
ди, но амбициозни иноватори наложиха своите брандове и изместиха от пазарите 
конкурентите си заради доброто използване на инструментите в бизнеса, предоста-
вени им от съвременният дигитален свят. Бавен и устойчив процес по премодулира-
нето на своите производства с оглед на високотехнологичното развитие и очаквания-
та на клиентите в целия свят. Хоризонтите на развитие са отворени за адаптираният 
мениджмънт, успехите на компаниите в глобален аспект са в оста на управленския 
стил, имащ възможността да се имплантира в бързоразвиващите се темпове в усло-
вията на конкурентна среда. В нашето съвремие технологиите са доказаният подхо-
дящ партньор за разрастване на капацитетите на пазарите, каквато е и целта на всеки 
успешен мениджър. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ  
 

В съотношение с резултатите от направеният обобщаващ анализ между разнород-
ни по предмет на дейност и бизнес-профил, но идентични в своето развитие ком-
пании от ЕС и САЩ, ще бъдат изведени аналогични примери за прогреса в начина на 
работа в организационно-управленския модел на фирмите. Хоризонтите пред бизнеса 
към настоящия момент на сериозна икономическа криза в световен мащаб са отново 
пряко свързани с технологиите, както е било и в края на миналият век. Аспектите, в 
които тези приоритети се подреждат по скалата на икономическото развитие на 
бизнес-единицата обхващат разнородни сегменти вътре в самата компания. В настоя-
щия доклад ще бъдат анализирани примери за успешни иновации и „възползване“ от 
страна на предприемаческия сектор от дигиталните продукти, които те адаптират в 
своята дейност, начин на организиране на процеса на работа и представяне пред 
клиента. Устойчивостта на компаниите и техните брандове са пряко свързани с не-
прекъснатата връзка с потребителите, модернизиране на производствените линии, 
контрол по качеството, създаване на кадри и непрекъснато търсене на нови възмож-
ности за предлагане. За голяма част от МСП намирането на персонал е пряко свърза-
но вече с дигитализацията на трудовите борси, а за дребните търговци и стартиращи 
предприемачи в голям сегмент от пазарната ниша предизвикателствата пред създава-
нето на потребителски кръг са пряко обвързани с дигиталния свят. Добрият управле-
нец е поставен пред дилемата да „превключи“ директно на втора скорост с излизане-
то на всяка нова технология за да изпревари конкурентите си, или да забави темпото, 
рискувайки да „изчезне от картата“. Успоредно с това много национални законода-
телства разчитат на технологиите за да адаптират системите си за наблюдение, от-
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четност и контрол върху бизнеса, данъчната политика и помощта за гражданите чрез 
инструментите на технологиите и цифровата сфера.  

Непрекъснатите темпове на развитие на конгломератите във всеки сектор дават 
тласък на растеж и на по-малките компании във всеки сектор. Подаването на тон за 
успеваемост е продиктувано от необходимостта да бъдеш актуален, за да бъдеш сред 
лидерите в своя сегмент. Иновациите се внедряват от бизнеса в самият бизнес, впос-
ледствие дигитализацията и нейната практическа стойност, като част от вложената 
стойност на продукта се оценят от клиента и получава своята положителна или отри-
цателна оценка изразена в крайния бизнес-резултат на компанията. Рентабилността 
от преминаването през вълните на цифровата ера е обусловена от модела на управле-
ние и способността на мениджмънта да бъде адаптивен и с иноваторски профил в 
съвременния дигитален свят. 

 
1. Особени характеристики 
 

Възможностите пред мениджмънта и бизнеса в съвременният дигитален свят 
несъмнено са ярко изразени в сферата на комуникациите. Белязани от прехода между 
XX-ти и XXI-ви век компаниите в този сектор сами реализират чрез научно-развойна 
дейност редица услуги и продукти, внедрявани в милиони компании и институции по 
света с цел улесняване на организационния процес на работа и контакт с потреби-
тели, контрагенти и служители. През 1905 г. в България парламентът приема закон за 
спомагателните каси на работниците, с което се слага началото на държавната намеса 
в отношенията между труда и капитала. [2] В днешно време неминуемо национално-
то законодателство на всяка страна взима отношения в развитието на бизнеса, отново 
с цел да го развива и едновременно с това да защитава правата на клиентите и слу-
жителите. Данъчните институции на всяка държава са едни от първите, които внедря-
ват иновации и дигитализация в работата на бизнеса, в случая спрямо неговата отчет-
ност. Но и тезата, че бизнесът като елемент от обществото създава първо продукти за 
самият бизнес през призмата на хоризонтите на дигитализацията се вижда във всяка 
компания, която използва интернет и мобилни услуги в своята дейност. През 1999 г. 
за първи път в България е стартирала услугата изпращане на SMS. Днес това не е съ-
битие, а необходимост за всеки бизнес в сферата на банковото обслужване, куриер-
ските компании, застрахователни агенции и др. държащи да уведомяват навреме 
своите клиенти за текущото им състояние по сметки, движение на пратки, полици и 
т.н. Но изпращането на съобщение от края на миналия век днес е преминало и над-
градило функцията си от класическият СМС [3] със 160 символа, изпращан с 
таксуване от мобилни оператори до дигиталното текстово съобщение, предлагано от 
провайдъри и безплатни за всеки чрез големите платформи на Viber, популярният 
Whats App, Telegram и др. Сега изпращането на съобщение не е само под юрисдик-
цията на лицензираните мобилни оператори, а е превзето като сектор основно от ди-
гитални компании, припознали своето бизнес-лидерство чрез трансформацията на 
цифровият свят и търсенето на надграждането на методите на работа от страна на 
компаниите в по-евтин, достъпен и адаптиран начин от морално остарялата Short 
Message Service технология. Разглеждайки в детайли историята на развитие на голяма 
част от бизнеса в областта на предлагането на услуги в сектора общуване чрез съоб-
щения, те са започнали като старт-ъп проекти. През 2014 г. световноизвестната 
компания на Марк Зукърбърг „Фейсбук“ предприемчиво изкупува акциите на наби-
ращото популярност приложение за безплатни текстови съобщения „Уотс Апп“ за  
19 млрд. долара. [4] Ходът на иноватора в областта на социалните мрежи и неговите 
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визионерски качества показват резултат – днес приложениеото е в смартфона на мно-
го потребители, заменящи СМС технологията с безплатните съобщения, предлагани 
от неговата компания. А редица институции, организации и фирми използват прило-
жението за да комуникират помежду си чрез кратките съобщения.  

„Нашата цел е все повече да ни възприемат като lifestyle provider, като партньор, 
който улеснява живота ви, и който открива за вас безкрайни възможности във всеки 
момент от ежедневието ви“ [5] – коментира пред медии Андреас Майерхофер през 
вече далечната 2012 г. Години по-късно думите на тогавашният главен изпълнителен 
директор на основният мобилен оператор у нас – М-тел /сега А1/ показват визионер-
ството на компанията, която непрекъснато се съревновава с другите си конкуренти 
Теленор и Виваком за вниманието на българският потребител и бизнес. Днес телеко-
муникационните компании предлагат голямо разнообразие не само от тарифни пла-
нове за мобилен телефон, те предлагат сателитна и цифрова телевизия, електронни 
банкови услуги чрез апликация, стрийминг на музика за по-младите си потребители, 
винетки и всичко друго, което им позволява да бъде предлагано през екрана на мо-
билният апарат. Компаниите в този сектор са с непрекъснато разрастващ се портфейл 
от услуги, които превземат сектори от други бизнес-единици и компании, които не 
съумяват да се адаптират с хоризонтите пред бизнеса си и съвременната дигитална 
трансформация.  

Несъмнено информационните технологии са залегнали в дейността на цялата 
система на бизнеса. От адаптивността на мениджмънта спрямо дигитализацията зави-
си не само развитието, а и функционирането на самият бизнес. През това десетилетие 
сим-картите станаха неразделна част от касовите апарати и системите за данъчно 
отчитане в целия свят, а фискалните устройства с вграден чип за електронен контрол 
са част от структурата на всеки уличен автомат за кафе. А ако за дребният бизнес то-
ва е въпрос на задължение и етап от функционирането на обекта, то за големите кон-
церни – производители на фискални устройства е въпрос на стандарт за производ-
ство.  

Изпитан модел и авторитетен начин на работа за всеки добър мениджър е кон-
тактът с подчинените и работещите в компанията. Отличната комуникация и доброто 
разпределение на задачи са въпрос на качества и лидерски способности, заложени в 
бекграунда и подготовката на всеки добър управленски кадър. Като инструмент на 
потока на предаване на този цикъл от контрол и комуникация мнозинството от ръко-
водителите използват т. нар. „оперативка“. Събранието с подопечния персонал обаче 
в условията на раздалеченост или в момент на криза, както сполетялата ни през 2020 г. 
COVID-19 беше въпрос на изпитание за всеки опитен мениджър. Скоростно в помощ 
на бизнеса мултиплицирайки ефективността си и съобразно своята функционалност 
на помощ дойдоха до момента слабо познати приложения като Zoom, Webex и др. В 
условията на пандемия редица корпорации извършваха оперативки със своите 
служители посредством тези видеоконферентни разговори, които събираха виртуал-
но в един електронен кабинет експертите си, за да комуникират и обсъдят следващи-
те стъпки на фирмата си. Възможностите, които предоставя дигиталната ера бяха 
скоростно интегрирани от ИТ отделите на компаниите и дори недотам модерните 
мениджъри бързо осъзнаха ползите от тази комуникация. Дори и след приключване 
на кризата този тип комуникация, която улеснява връзката с хората, създаващи ус-
пешният продукт или услуга в дадено предприятие ще остане в редица компании 
като част от практиката при формиране вземането на общо решение при отдалече-
ност и други обстоятелства, затрудняващи личната комуникация.  
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В ерата на предизвикателства на бизнеса пред дигиталната трансформация 
можем да посочим и примерите, които днес са дали основа за много добри практики, 
използвани в ежедневието на трудещите се в предприятието и можем да обособим 
технологичният прогрес в две основни насоки: дигитални трансформации в админи-
страцията и такива в производствената част. Докато във втората група виждаме реди-
ца примери, заменящи дори човешкият фактор като модел на създаване на продукт 
чрез роботика и съвременни поточни машини, то в направление едно виждаме еже-
годен ъпдейт по пътя на дигиталната трансформация. Преди много години факсът в 
офиса беше заменен от вече утвърдената практика да се изпраща електронна поща /е-
мейл. Бизнесът спестява разходи за консумативи, техника и най-вече – време. Време-
вият фактор е част от матрицата на икономическият прогрес в големите компании. 
Той обуславя голяма част от технологиите, които намират място в дигиталната транс-
формация и заемат своята ниша в ежедневният процес на работа. Предизвикател-
ствата пред добрия мениджмънт касаят способността тези нужди да бъдат разбрани, 
да се поставят краткосрочни цели за внедряването на рентабилни технологии и уме-
нието да обучиш персонала как най-добре да се възползва от техните предимства с 
оглед повишаването на бизнес резултата на компанията.  

Съвременният дигитален свят дава необятни възможности пред бизнеса и в об-
ластта на предлагането. Популярните в миналото рекламни блокове в прайм-тайма на 
любимото телевизионно предаване даваха силен ефект върху милионни потребители, 
потенциални клиенти, стоящи зад малкия екран и компаниите в областта на търго-
вията и услугите имаха възможността срещу немалък бюджет в централните телеви-
зионни медии да „облъчват“ аудиторията с предлаганите от тях продукти. Дигитали-
зацията в началото на века обаче предостави нов пазар на рекламно време, предимно 
изнесен в интернет. За целта компаниите имаха нужда от силна и могъща алтернати-
ва на телевизионния ефир, която освен да бъде лесно достъпна за всички таргети, да 
бъде достатъчно разпознаваема и с доверие от потребителите като основа за реклама. 
В последните години огромни компании изнасят чрез кратки видеоспотове и с по-
мощта на т. нар. инфлуенсери своите рекламни кампании и видеопослания в 
популярни портали за видеосподеляне като YouTube. Бизнесът усеща настроенията 
на потребителите и припознаването от тяхна страна на видеоплатформите като 
източник на информация и забавление и насочва потоците от реклама към крайния 
потребител върху местата, където той прекарва значителна част от своето свободно 
време.  

В областта на музикалният и продуцентски бизнес дигитализацията и производ-
ството на продукция в компилация с нейното предлагане през последното десетиле-
тие вървят в синхрон. Този отрасъл на икономиката генерира милиарди приходи от 
създаването и продажбите на музика в целият свят ежегодно. Ангажираните в проце-
са компании бавно, но стабилно извършват прехода от аналогов към цифров режим 
не само в студийните записи на изпълнителите си, а и в политиката която водят към 
нейното разпространение и продажби. От години аудиокасетите бяха заменени с 
компактдискове, впоследствие продажбите в специализирани музикални магазини 
останаха с козметичен дял спрямо продажбите на носителите чрез интернет сайтове. 
Чрез популярни stream мрежи като Spotify и др. физическите носители постепенно 
отстъпват място върху дигиталния mp3 формат, който се продава от лейбълите към 
феновете. Компании с традиции като американският консорциум Universal Music 
Group [6] обявиха официално своята политика за подобряването на средата за растеж 
в музикалния бизнес чрез създаването на инициативи за цифрови иновации UMG 
Accelerator Engagement Network.  
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2. Основни предизвикателства 
 

На база на проведеният анализ в доклада се предоставя възможност част от биз-
неса да не възприеме дигиталните трансформации като възможност за развитие. В 
голяма част от секторите на икономиката традиционните практики са неразривно 
свързани с внедряването на напредъка в технологичен аспект. Отрасъл като банко-
вият сектор неминуемо има своите традиции и изградени модели на организационно 
поведение и методология на работа с клиентите си и корпоративна политика на всяка 
банка спрямо собствения си персонал. Какво обаче би се случило, ако този сектор не 
беше възприел он-лайн банкирането като част от инструментариума на своята 
дейност? Биха ли задържали по-малките си клиенти в най-масовата таргет група от 
потребители на услугите банковите институции, които не са създали мобилна ап-
ликация за телефон, чрез които клиентите да следят движенията по сметките си. 
Дигиталният свят поставя своите изисквания пред мениджмънта на всички отрасли и 
потребителят винаги е на страната на иновацията, която създава чувство за удобство. 
И сигурност. А определено управленският потенциал на всеки добър лидер в бизнеса 
би бил по-сигурен, ако не изостава от конкурента си и предлага с една идея по-добра 
и достъпна услуга по най-подходящият за клиента начин. Основно предизвика-
телство пред компаниите е обучението на собственият екип от кадри за работа в ди-
гитална среда. Друг основен момент е гъвкавостта на мениджмънта и способностите 
на вземащите решения във всяко ниво на йерархията на организационно-управ-
ленската структура. Евентуален проблем е пренасищането с технологии, които може 
би не са приложими за всеки тип бизнес. Адаптивността на всяка фирма към дигитал-
ната трансформация в бъдеще се очаква да бъде един постоянен и непрекъснат про-
цес, които ще повлияе сериозно върху бюджетите и мозъчният тръст на всяка едини-
ца в сектор икономика. Съществува опасност пред големите предприятия да не ус-
пеят да задържат своите клиенти и да отстъпят позиции на свои конкуренти, ако не 
съумяват да внедрят умело хибрида между добрите и традиционни управленски 
практики с визионерската и дигитална платформа на бизнес, която потребителят 
очаква по цялата линия на производство и предлагане.  

„В близките 5 години мнозинството от хората по света ще имат връзка помежду 
си, бизнесите ще се трансформират, а оттам и цялото общество. Да, при всяка техно-
логична революция има предизвикателства свързани със сигурността, неприкосно-
веността, създаването на работни места, но ние не бива да спираме технологичният 
прогрес, защото той е от полза за цялото човечество.“ – [7] Ханс Вестберг (Изп. 
Директор на Ericsson). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ – АНАЛИЗИ И ИЗВОДИ:  
 

Пречупено през призмата на съвременният дигитален свят, хоризонтите, които се 
отварят пред бизнесът дават възможности. Дали тези възможности ще бъдат пред-
приемачески посрещнати от компаниите и доколко ще съумяват да адаптират проце-
са на своята работа съгласно новата ера в технологично естество зависи от качествата 
на самият мениджмънт. Примери като отрасли в сектор „Видеонаблюдение“ и произ-
водствените компании показват, че брандовете, продаващи аналогови камери за 
директно видеонаблюдение на цехове, складове и градска среда все още държат мал-
ък дял в продажбите, но производители интегрирали новите технологии и продаващи 
IP и други камери, съдържащи чипове с най-съвременни технологии за високопиксе-
лово наблюдение и запис бързо превземат пазарите по света. Утвърдени компании 
губят позиции, други като HikVision и DaHua интегрират в дигиталната сфера не 
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само методи, но и технология на работа. Интегрираната в продукта „термокамери“ 
хибридна технология доби широка популярност с изисквания от мерки за безопас-
ност на населението поради случаите на пандемия в целия свят. Само за последните 
три месеца технологичният гигант Dahua Technology [8] създадe, разви и внедри за 
рекордно кратък срок решение – комбинация от видеонаблюдение, лицева детекция, 
изкуствен интелект и термално високоточно измерване на телесна температура. Пре-
димствата пред класическият термометър и стандартна камера за наблюдение са ви-
дими и доказани, както и растежа на корпорациите, успяващи да внедрят дигитал-
ният свят в своите продукти и начин на предлагане.  

Времената в света се променят прогресивно, а с неговото развитие се променя и 
огледалната сфера на икономиката. Както споделя за ситуацията [9] в България през 
1966 г. Л. Беров – „Всичко това налагаше активна борба за научна организация на 
производството и управлението при повишаване на обществената производителност 
на труда, концентрация на производството, подобряване на информацията на управ-
ленческата дейност“. Винаги, независимо от епохата и управлението, основният дви-
гател на всяка една държава е икономическата сила. Концентрацията на ресурс от 
страна на всяка една компания трябва да бъде в иновациите с цел задържане на теку-
щите пазарни позиции и мултиплицирането им в стремежа за тяхното увеличаване. 
Световните лидери с профил „иноватор“ в управлението винаги залагат на това, кое-
то към момента на епохата, към която принадлежат е актуално, модерно и носещо 
ефективност за бизнеса им като технология и начин на работа. Съвременният бизнес 
има опция за един много добър и постоянен партньор в лицето на дигиталния свят. 
Хоризонтите, които ни предоставя технологичното развитие могат и трябва да бъдат 
използвани за развитието на организационно-управленските структури и качества на 
кадрите, начина на работа на фирмите и техният процес по усъвършенстване на 
продуктите и предлагането им към клиента. По-добрите и адаптивни мениджъри и 
бордовете на компаниите, които доминират в секторите си вече са адаптирали диги-
тализацията като постоянен процес. Тези останали, които съумеят да интегрират 
своите фирми към новата ера и изградят постоянен канал от дигитална транспланта-
ция имплантирана в структурата на организациите си, ще бъдат сред лидерите на но-
вия век.  
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DURING PANDEMIC 
 

PhD student Spasimir Emilov Tsvetanov 
 
 

Abstract: The report will include review some of the most popular platforms for online 
communication in real time and the opportunities they present in regards conducting 
lectures online. Their additional features focused on improving the two way communication 
and interaction will be compared and evaluated. 
Keywords: online education, education platform, distance learning in real time 
 
Абстракт: В доклада ще бъдат представени едни от най-разпространените плат-
форми за онлайн комуникация в реално време и възможностите, които те предос-
тавят относно провеждане на лекции неприсъствено. Ще бъдат сравнени и тех-
ните допълнителни функции насочени към подобряване на комуникацията и създава-
не на възможност за двустранна интерация между лектор и аудитория. За всяка 
от платформите ще бъде формирана оценка, използвайки метод на експертната 
оценка и метод на комплексната претеглена оценка. Ще бъде представена възмож-
ност на интеграция на платформите с Moodle. 

 
 
I. Увод 
 

Актуалност на изследването. Глобалното обявяване на пандемия и извънредно 
положение налага масово повечето университети да адаптират методите си на обуче-
ние и да селектират дигитални платформи, които да им позволят да провеждат без-
препятствено и ефективно учебните занятия. 

Цел на изследването. Изследването има за цел да проучи силните и слабите 
страни на представените платформи в доклада и да ги сравни една спрямо друга. 

Изследователски задачи: 
1. Избор на платформи и формулиране на критерии за оценка 
2. Определение на индивидуални тегла на критериите и формулиране на ком-

плексна претеглена оценка 
3. Интерпретация на резултатите 
Предметът на изследването обхваща възможностите на дигиталните платформи 

и е степента на тяхната приложимост в условия на извънредно положение.  
Обект на изследване са функционалностите на дигиталните платформи, именно: 

Microsoft Teams, G Suite for Education (by Google), Zoom, Discord. Те са подбрани на 
базата на тяхната популярност в глобален мащаб, както и база на техните фунционал-
ности и потенциал за задълбочаване на развитието им в направление „онлайн обуче-
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ния“. Всички от споменатите платформи предлагат безплатни версии, които могат да 
бъдат успешно използвани за подпомагането на онлайн комуникацията със студенти-
те в реално време, както и за навигиране на оценяването, споделяне на ресурси, зада-
ния и много други. Платформите предлагат и платени абонаментни пакети, с които 
могат да се отключат допълнителни функционалности или подобрят съществуващи-
те. Университетите имат възможност да се възползват от абонаментите за централи-
зиране и унифициране на целия обучителен процес, в случай че бъде избрана кон-
кретна платформа. 

 
II. Методика на изследването 
 

1. Методическа процедура 
В настоящето изследване на използвани експертен метод и метод на комплекс-

ната претеглена оценка. 
 

Методиката на изследването включва процедура от 5 стъпки: 
1) Подбор на платформи за изследването 
2) Формулиране на критерии за оценка 
3) Определение на индивидуални тегла на критериите (коефициент на значи-

мост)  
4) Изчисляване на комплексна претеглена оценка 
5) Сравнителен анализ 
 

Платформите ще бъдат оценени, използвайки метода на експертната оценка, по 
предварително дефинирани 5 критерия. Критериите са подбрани на базата на прове-
дени дълбочинни интервюта с преподаватели и студенти на УНСС. Оценките се при-
съждат за всеки критерий индивидуално на базата на 10 степенна Ликертова скала 
(оценка от 1 до 10), където 1 е най-ниската стойност, а 10 е най-високата. След което 
ще получат финални средно претеглени оценки, които ще бъдат също границите 
между 1 и 10. При оценяване на индивидуалните критерии, всеки от тях получава 
коефициент на значимост, с цел финалната оценка да бъде по-обективна с приори-
тизиране на функционалностите, в полза на онлайн обучението в реално време. 
Индивидуалните тегла на критериите са формирани на база на проведена онлайн 
анкета с 50 студента. 

2. Критерии за оценка на платформите 

2.1 Първият критерий, който е и с най-висок коефициент на значимост (0.4), е 
връзката в реално време, в това число: 

 качество на връзката относно звук; 
 качество на връзката относно картина; 
 възможност за споделяне на екран. 
 наличие на функционалности, позволяващи модериране на комуникацията в 

реално време. 
 

2.2 Вторият критерий за оценка на платформите е свързан с достъпността на 
платформата, нейната масовост, адаптация и удобство от страна на потребителя 
(0.2) 

  

2.3 Третият критерий за оценка на платформите се отнася до основните функ-
ционалности спрямо приложението и полезността им при провеждане на онлайн 
обучения (както безплатни, така и платени) (0.1) 
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2.4 Четвъртият критерий е свързан със степента на интегрираност с други про-
дукти на същата компания / същият разработващ екип, както и на външни прило-
жения/платформи/продукти, които биха подобрили функционалностите в направле-
ние онлайн обучение (0.2) 

 

2.5 Петият критерий оценява възможността за приложение на гемификационни 
елементи (емоджита, реакции, рангове на потребителите, интерактивни тестове с 
награди и др.), които биха повлияли на мотивацията на потребителите да използват 
съответната платформа в контекста на онлайн обучения. (0.1) 

 
III. Комплексна претеглена оценка на платформата Microsoft Teams  
 

Платформата обединява в себе си редица Microsoft инструменти. Microsoft Teams 
включва безплатен Office 365 за уеб с популярни приложения, като напр. Outlook, 
Word, PowerPoint, Excel и други, позволяващи на преподаватели и студенти да ра-
ботят успешно заедно, да комуникират в реално време и да използват предимствата 
на cloud – споделено съхранение на файлове. Цифровият център в лицето на 
Microsoft teams, обединява функционалности за провеждане на разговори, обажда-
ния, споделяне на съдържанието и използване на редица Microsoft приложения без 
необходимост от напускане/ излизане от интерфейса. 

Платените пакети добавят към основните и безплатни функционалности, достъп 
до настолни приложения Office, допълнителни инструменти за управление и защита 
до ограничен брой устройства, а също и системи за анализ. 

Към момента на подготвяне на доклада Microsoft предлагат Office 365 безплатно 
за цялото учебно заведение, като изискват верифициране на акредитираната акаде-
мична институция. 

 
Табл. 1 - Оценка на Microsoft Teams 

 

Microsoft Teams 

Критерий 
Коефициент  
на значимост 

Оценка  
от 1 до 10 

Претеглена 
оценка 

Връзка в реално време 0.4 4 1.6 
Достъпност, масовост, 
адаптация 

0.2 10 2 

Основни 
функционалности 

0.1 8 0.8 

Интегрираност с други 
продукти 

0.2 10 2 

Гемификационни 
елементи 

0.1 3 0.3 

Претеглена оценка ∑1 - 6.7 
 

 Връзка в реално време – платформата предлага усновни функционалности, 
позволяващи нормално провеждане на обучения и лекции в реално време без да са 
особено впечатляващи спрямо качество на звук, картина, а функционалностите за мо-
дериране са ограничени (табл. 1) – 4/10 
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 Достъпност, масовост, адаптация – платформата е достъпна от всяко уст-
ройство след инсталиране на приложение, като има възможност за включване в 
browser версия само с log-in, където е и основната работа. 10/10 
 Основни функционалности – добър набор от функционалности, който е на-

пълно достатъчен и в безплатния си вариант за да обслужи ефективно нуждите на 
провеждане на онлайн обучение, онлайн и в реално време. 8/10 
 Интегрираност с други продукти – доста богати възможности за интегри-

рация на външни приложения, както и използване на Microsoft Office инструменти. 
10/10 
 Гемификационни елементи – относително ограничени възможности относ-

но използването и интегрирането на гемификация 3/10 
 Средна претеглена оценка 6,7 
 
IV. Комплексна претеглена оценка на платформата G Suite for education 

(Google Product) 
 

Google разполагат с богат набор от инструменти обединени под G Suite for 
education, от които могат да се възползват преподаватели и студенти напълно без-
платно. Google Drive/Cloud, Forms, Gmail, Hangouts, Google Meet са само част от при-
ложенията с широко приложение в обучението. Освен тях потребителите имат дос-
тъп и до Google Classroom, Assignments, Google Groups. За използването на основните 
Google инструменти е нужна единствено безплатна регистрация на Google account. За 
получаване на достъп до G Suite заедно с Classroom, Assignments се изисква верифи-
кация на учебното заведение. Единното управление на всички акаунти в G Suite от 
една организация става посредством админ с различни нива на защита, възможност 
за възстановяване на загубени данни, одит и управление на потребителите. След обя-
вяване на извънредно положение Google направиха по-видима и достъпна възмож-
ността да се използват Google Meet, включително бърза връзка в мейл клиента. 

 
Табл. 2 - Оценка на G Suite for education (Google Product) 

 

G Suite for education 

Критерий 
Коефициент  
на значимост 

Оценка  
от 1 до 10 

Претеглена 
оценка 

Връзка в реално време 0.4 3 1.2 
Достъпност,  масовост, 
адаптация 

0.2 10 2 

Основни функционалности 0.1 10 1 
Интегрираност с други 
продукти 

0.2 10 2 

Гемификационни 
елементи 

0.1 2 0.2 

Претеглена оценка ∑1 6.4 
 

 Връзка в реално време – платформата предлага oсновни функционалности, 
позволяващи нормално провеждане на обучения и лекции в реално време без да са 
особено въздействащи спрямо качество на звук и картина, а функционалностите за 
модериране са ограничени (табл. 2) – 3/10 
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 Достъпност, масовост, адаптация – платформата е достъпна от всяко уст-
ройство след инсталиране на самостоятелни приложения налични за най-популярни-
те операционни системи, както и има възможност за включване в browser версия само 
с log-in. 10/10 
 Основни функционалности – много добър набор от функционалности, 

който е повече от достатъчен и в безплатния си вариант да обслужи ефективно нуж-
дите на провеждане на онлайн обучение онлайн и в реално време. 10/10 
 Интегрираност с други продукти – изключително богати възможности за 

интегрирация на външни приложения, както и използване на повечето Google 
инструменти. 10/10 
 Гемификационни елементи – относително ограничени възможности относ-

но използването и интегрирането на гемификация 2/10 
 Средна претеглена оценка 6,4 

 
V. Комплексна претеглена оценка на платформата Zoom 
 

Zoom е онлайн платформа специализирана в провеждане на срещи и обединяване 
на екипи с опции за колаборация, фокусирани върху сигурността на връзката и с 
възможност за запис на сесията. Във връзка с пандемията за безплатната версия на 
платформата Zoom се премахна лимита за продължителност на видео връзката от  
40 минути. 
 

Табл. 3 - Оценка на Zoom 
 

Zoom 

Критерий 
Коефициент  
на значимост 

Оценка  
от 1 до 10 

Претеглена 
оценка 

Връзка в реално време 0.4 4 1.6 
Достъпност, масовост, 
адаптация 

0.2 7 1.4 

Основни 
функционалности 

0.1 6 0.6 

Интегрираност с други 
продукти 

0.2 5 1 

Гемификационни 
елементи 

0.1 1 0.1 

Претеглена оценка ∑1 4.7 
 

 Връзка в реално време – платформата предлага oсновни функционалности, 
позволяващи нормално провеждане на обучения и лекции в реално време без да са 
особено впечатляващи относно качество на звук, картина, Функционалностите за 
модериране са по-скоро ограничени (табл. 3) – 4/10 
 Достъпност, масовост, адаптация – платформата е достъпна от всяко уст-

ройство след инсталиране на самостоятелни приложения налични за най-популяр-
ните операционни системи, като има и възможност за включване в browser версия 
само с log-in. 7/10 
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 Основни функционалности – добър набор от функционалности, който е 
достатъчен и в безплатния си вариант за да обслужи ефективно нуждите на провеж-
дане на онлайн обучение, онлайн и в реално време. 6/10 
 Интегрираност с други продукти – добри възможности за интегрирация на 

външни приложения. 5/10 
 Гемификационни елементи – относително ограничени възможности относ-

но използването и интегрирането на гемификация 1/10 
 Средна претеглена оценка 4,7 
 
VI. Комплексна претеглена оценка на платформата Discord 
 

Discord е приложение, позволяващо по-лесен начин да общуваме с глас, видео и 
текст, независимо дали сме част от група студенти и преподаватели, колеги, геймъри, 
световна творческа общност или просто приятели, които искат да са заедно от раз-
стояние. Discord накратко обединява в себе си: 

 Специален сървър, свободен и безплатен за използване, до който могат да 
имат достъп потребители само чрез покани, и да бъдат обединени в една 
виртуална класна стая 

 Текстови канали за организиране на дейности като уроци, домашни или 
учебни групи 

 Гласови канали, както за индивидуални обучения, така и за групови диску-
сии и лекции, приложимо е и за работа от разстояние (home office) 

 Учебна среда в реално време, където лекциите могат да се споделят с до 50 
души наведнъж*. 

Всички опоменати платформи в доклада разполагат с основни функционалности 
относно реализирането на връзка в реално време като: 

 Софтуерно активиране/деактивиране на микрофона 
 Софтуерно активиране/деактивиране на камера 
 Споделяне на екрана с потребителите 
  възможност за присъединяване на потребители във виртуалната среща и нас-

рочване на разговор 
Част от нещата, с които Discord превъзхожда останалите платформи в това 

направление са: 
 Изключително добре разработен алгоритъм с изкуствен интелект, който 

адаптивно да разпознава човешка реч, кога да активира/деактивира микрофо-
на и да филтрира странични шумове различни от човешка реч. 

 Финни настройки на чувствителността на микрофона 
 Активиране на опция за push-to-talk / push-to-mute 
 Обратна връзка за качеството на разговора в реално време 
 Софтуерно увеличение / намаление на силата на звука на конкретен участник 

от 0% до 200%. 
 Priority speaker – възможност за дефиниране на потребители, които да се чу-

ват с приоритет над други, което е изключително полезно за преподаватели 
по време на лекция пред голяма аудитория 

Платените версии на приложението позволяват споделяне на файлове с тегло над 
8MB (до 100MB), видео комуникация с по-високо качество – 1080p, 60fps. 

                                                            
* Във връзка с обяваената пандемия Discord увеличиха драстично лимита на броя участници, 
които могат да се присъединят към жива връзка с картина от 10 на 50 напълно безплатно. 
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Табл. 4 - Оценка на Discord 
 

Discord 

Критерий 
Коефициент  
на значимост 

Оценка  
от 1 до 10 

Претеглена 
оценка 

Връзка в реално време 0.4 10 4 
Достъпност, масовост, 
адаптация 

0.2 8 1.6 

Основни функционалности 0.1 3 0.3 
Интегрираност с други 
продукти 

0.2 5 1 

Гемификационни елементи 0.1 8 0.8 

Претеглена оценка ∑1 7.7 
 
 Връзка в реално време – платформата предлага както oсновни функцио-

налности, позволяващи нормално провеждане на обучения и лекции в реално време с 
впечатляващо качество на звук, картина, така и функционалности за модериране, 
превъзхождащи останалите опоменати платформи. (табл. 4) 10/10 
 Достъпност, масовост, адаптация – платформата е достъпна от всяко уст-

ройство след инсталиране на самостоятелно приложениe налични за най-популярни-
те операционни системи, като има възможност за включване в browser версия само с 
log-in. 8/10 
 Основни функционалности – относително ограничен набор от функционал-

ности, който е достатъчен и в безплатния си вариант да обслужи ефективно нуждите 
на провеждане на онлайн обучение, онлайн и в реално време. 3/10 
 Интегрираност с други продукти –богати възможности за интегрирация на 

външни приложения, роботи, както използване и споделяне на файлове. 5/10 
 Гемификационни елементи – относително богати възможности относно 

използването и интегрирането на гемификация в рамките на приложението, дори 
след лесна интеграция на различни външни приложения и роботи 8/10 
 Средна претеглена оценка 7,7 
 
VII. Moodle  
 

Moodle в качеството си на най-разпространената в света open source платформа за 
обучения може да предложи на всеки университет, който я използва две направления 
относно улесняване на комуникацията в реално време и управлението на класни стаи: 

1) интегриране на някоя от вече споменатите в доклада платформи или друга 
подобна с помощта на plugin (Moodle - Google Drive plugin [1]; Microsoft teams moodle 
plugin [2] ; Zoom Meeting Plugin [3]; Moodle Discord Integration [4]) или чрез активно 
използване на функциите на календара и създаване на събития, които да се реализи-
рат извън платформата с изходящ линк. 

                                                            
1 https://docs.moodle.org/25/en/Google_Drive_repository 
2 https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/moodleinstructions 
3 https://moodle.org/plugins/mod_zoom 
4 https://zapier.com/apps/moodle/integrations/discord 
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2) разработване на plugins или използване на вече създадени такива от библио-
теката на Moodle  ‐ https://moodle.org/plugins, с които да се добави функционалности, 
доказали се като нужни и важни по модел на някоя от споменатите платформи и 
други подобни [5] 

 
VIII. Сравнителен анализ 
 

Финалните стойности за комплексна претеглена оценка на платформите Microsoft 
Teams и G Suite for education са много близки, като превес има Microsoft Teams (Табл. 5). 
С най-ниска оценка се нарежда Zoom. Въпреки, че е изключително популярна плат-
форма, има много добри алтернативи, които предлагат по-подходящи функционал-
ности и по-качествена услуга. Лимитациите относно качеството и функционалнос-
тите е особено осезаемо, когато се сравняват безплатните версии, в контекста на 
провеждане на обучения онлайн за студенти. За високата оценка на Discord има най-
голям принос високото качество и функционалностите без аналог при друг от из-
следваните продукти относно връзката звук/видео в реално време.  

 
 

Табл. 5 - Обобщени резултати 
 

Критерий 

К
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Оценка от 1 до 10 
Претеглена оценка 

(коеф. на знач. х оценка 
от 1 до 10) 
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Z
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D
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rd

 
Връзка в реално 
време  

0.4 4 3 4 10 1.6 1.2 1.6 4 

Достъпност, 
масовост, 
адаптация  

0.2 10 10 7 8 2 2 1.4 1.6 

Основни 
функционалности  

0.1 8 10 6 3 0.8 1 0.6 0.3 

Интегрираност с 
други продукти  

0.2 10 10 5 5 2 2 1 1 

Гемификационни 
елементи  

0.1 3 2 1 8 0.3 0.2 0.1 0.8 

Претеглена оценка ∑1         6.7 6.4 4.7 7.7 

 
Всяка от платформите предприема действия по разширяване на функционал-

ностите си и подобряване на тези, приложими при онлайн обучения и комуникация в 
реално време, подтикнати от наложилата се нужда от социална дистанция и само 

                                                            
5 https://docs.moodle.org/38/en/images_en/thumb/5/51/PluginsFeaturesNew.png/765px-
PluginsFeaturesNew.png 
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изолация. За това свидетелстват множество блог статии и специално създадени 
инструктажни секции насочени към преподаватели и студенти, които не са ползвали 
съответните платформи преди. 

 
IX. Заключение 
 

От гледна точка на качеството на връзката в реално време и възможностите за 
модериране на тази връзка най-подходяща от анализираните платформи се откроява 
Discord. От гледна точка на достъпност, масовост и възможност за адаптация от 
страна на потребителите, разгледаните платформи получават високи оценки. От 
гледна точка на функционалности и интегрираност с други продукти и платформи се 
открояват Microsoft Teams и G Suite or education. Гемификационните елементи и 
тяхната приложимост са най-осезаемо застъпени в Discord. С оглед на фактът, че 
гемификационните елементи (включително Tutorial за ползване, progress bar – % 
завършеност, ориентировъчно време за завършване, значки за постижения, нива на 
прогрес, титли и др.) оказващи влияние на мотивацията на студентите да използват 
конкретната платформа и да се обучават, е препоръчително да се обръща повече 
внимание на тях в следващи разработки и версии на платформите. 

В бъдещи и следващи изследвания резултатите могат да се прецезират чрез 
използване на по-голяма извадка и анкетиране на студенти от повече университети. 
Списъкът с критерии може да бъде задълбочен и разширен, чрез провеждане на 
допълнителни дълбочинни интервюта с преподаватели и студенти. 
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Mariya Zdravkova Yaneva 
 
 

Abstract: The purpose of the development is to analyze the reasons that classify Ripple as 
one of the most attractive currencies for economic entities, systematizing its advantages. 

Key words: cryptocurrencу, Ripple, cryptography 
 
Резюме: Целта на разработката е да се анализират причините, които класифи-
цират Ripple като една от най-привлекателните за икономическите субекти 
валути, систематизирайки предимствата й. 

Ключови думи: криптовалута, Ripple, криптография 
 

 
През последното десетилетие все по-често в обществото се коментират т. нар. 

дигитални пари, по известни като криптовалути. Факт е, че съществуват множество 
средства за обмен и търговия, които могат да бъдат класифицирани като крипто пари, 
като някой са по-предпочитани от други, успявайки да се утвърдят като средство за 
разплащане и финансов обмен. Търговията се осъществява на специално създадени за 
целите на обмена дигитални борси, като все повече търговци и финансови институ-
ции прибягват към тях, като метод за увеличаване на финансовите си капитали. Една 
от най-дискутираните криптовалути през последните години е Ripple, която се ползва 
с доверието на крипто потребителите. Основна цел на разработката е да се анализи-
рат причините, които класифицират Ripple като една от най-привлекателните за ико-
номическите субекти валути и да систематизираме предимствата й. 

 
* * * 

 
Хронологически анализ на еволюционните процеси посочва, че преходът от 

системите на Visa и PayPal към криптовалутната система може да се определи като 
сложен и все още не е напълно усъвършенстван. Има съществени различия между 
традиционно използваните платежни услуги и криптокомпозициите, което е основен 
проблем и представлява пречка за индивидите, тъй като поражда неразбиране относ-
но същността на новите пари и предимствата им в сравнение с традиционно позна-
тите пари използвани до момента. Логично това твърдение се базира на наблюдения, 
свързани с увеличаване броя на предлаганите дейности, основани на крипто услуги и 
търговски обекти, които използват криптокомпютри с цел повишаване на финансово-
то си благосъстояние и привличане на нови клиенти. 

Авторови изследвания на криптовалутата Ripple [4] показват, че тя е една от пет-
те криптовалути с най-висока пазарна капитализация към момента и заема трето 
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място след Bitcoin и Ethereum. По исторически данни е основана в Сан Франциско [5] 
и пусната за търговия през 2012 г. Тя се определя като протокол за разплащане, 
поддържащ както новите дигитални валути, така и конвенционалните валути и тър-
гувани суровини. Основна цел на компанията е подобряване на международните 
трансфери, поради което е определяна като система за разплащане, използваща блок-
чейн технологиите. Специфичното при Ripple, което я отличава от другите крип-
товалути е, че: 

 

 използва се при транзакции с виртуални пари, валути и суровини; 
 не може да се добива посредством метода на „копаенето“. Тази дигитална 

валута започва началото си с определено количество Ripple единици, което в 
последствие не може да бъде увеличавано. Съществуват 100 милиарда 
Ripple единици; 

 Ripple е централизирана криптовалута като дистрибуцията се реализира пос-
редством банковата система, където се осъществяват взаимни операции, без 
съдействието на трета страна. 

 

Повечето от новите криптокомпютри се появяват поради малки промени в кода 
на Bitcoin. Всъщност като Ethereum, но в случая на Ripple, кодът е написан от нулата, 
по реда на фондовете за рисков капитал (инвестиционен фонд, насочен към работа с 
иновативни предприятия и проекти, инвестиращи в ценни книжа или акции на пред-
приятия с висок риск в очакване на изключително високи печалби). 

Основната цел, заложена в създаването на Ripple е свързана с увеличаване ско-
ростта на банковите операции с цел спестяване на времеви ресурс. Въз основа на 
авторови изследвания, свързани с изясняване същността на криптовалутата се дос-
тига до калкулатор, които се намира на официалния сайт на Ripple и показва, че ако 
оборотът на банката е 5 милиона долара, а броят на транзакциите е 300 хиляди еди-
ници годишно, тогава могат да се постигнат спестявания възлизащи в размер на  
3,4 долара за транзакция. Логичен е изводът, че при използването на Ripple хипоте-
тично всяка банкова институция може да постигне спестяване на финансов капитал, 
които може да достигне около един милион долара годишно. На този факт може да се 
гледа като на технологично постижение и във връзка с това системата „Ripple“ е 
въведена в Bank of America, HSBC. Критичен поглед посочва, че съществуват разли-
чия между класификационните характеристики на Ripple и Bitcoin, Ethereum, всъщ-
ност първата не възниква посредством личен принос на копачите. Ripple може да бъ-
де определена като централизирана система за разплащане, основана на принципа на 
блокчейн технологиите, в която всички цифрови пари съществуват и принадлежат на 
една компания – Ripple Lab и не е необходимо да се използва метода на добив, чрез 
миньорска дейност. Към днешна дата съществуват над 38 милиарда единици от диги-
талната валута. 

Ако системите на Bitcoin и Ethereum изискват празни математически изчисления, 
за да „забавят“ създаването на нови блокове, Ripple Lab дава възможност за създа-
ване и поддържане на криптомерност за полезни изчисления – обработка на научни 
данни от изследвания на различни университети. Важно за научната разработка е да 
се посочи, че Ripple представлява 5,7% от общия пазар на дигитални пари, което 
изчислено представлява около 7 милиарда долара. 

В сравнение с познатите предшественици на криптовалутата, може да се счита, 
че Ripple и глобалната платежна система, носеща същото название се третира като 
обединител на банки, терминали, доставчици на плащания, суапови цифрови акти-
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ви. Тази система е основана на база разпространения виртуален интернет протокол на 
протокола Ripple Transaction Protocol (RTXP) и се класифицира не само с наличието 
на код с отворен тип, но и с консенсусен регистър. Ripple е създадена през 2012 г. от 
Ripple Labs. Всъщност акцентът върху значението на тази система за разплащане не е 
свързана с монетата, а акцентът е поставен върху протокола. Във връзка със страте-
гически идеи на компанията, притежаваща права върху криптовалутата, планирани 
действия целят след завършване на фазата на разширяване Ripple да се превърне в 
ключов за валутен пазар ресурс и платежен инструмент. Криптовалутата може да се 
определи като поддържаща на всяка валута (долар, евро, битрейт и т.н.), като позво-
лява създаването на децентрализиран регистър, който съхранява информация за това 
колко и от коя валута даден икономически субект дължи на друг. Вътрешната 
криптовалутна мрежа на Ripple се нарича XRP, тя е децентрализирана и може да ра-
боти без участието на компания Ripple.  

Системата Ripple също има своя собствена криптираща валута със същото име - 
Ripple с ticker на XRP борсите. Процесът на съгласуване, известен в крипто простран-
ството като консенсус предвижда плащания, които не се възстановяват, което може 
да се определя като приемливо за други типове жетони, освен за Ripple. Транзакции-
те се извършват, чрез обширна система RippleNet, която се поддържа от банки и дос-
тавчици на платежни услуги, като се разширяват трансграничните операции за улес-
нение на клиентите. Не може да се извлича звънене, защото при този вид криптовалу-
та добивът е напълно премахнат, а Algorithm Ripple - RPCA се определя като консен-
сус на протокола за звънене. 

Исторически данни посочват, че Ripple изгражда своята история от 2005 г., като 
това се свързва с действията на уеб разработчика Райън Фугър [6] от Ванкувър, който 
създава децентрализирана парична система, с цел улесняване дейността на потреби-
телите, използващи глобални мрежи, които осигуряват сигурни плащания. По този 
начин се създава първата интеграция на мрежата Ripplepay. Последващи събития, 
състояли се през 2011 г. се свързват с лицето Джед Маккейлъб и неговите партньори, 
които създават система за цифрова валута, основана на консенсуса на участниците за 
потвърждаване на транзакциите. Съпоставката показва, че съществува значителна 
разлика с криптовалутата Bitcoin, която използва метода на минното дело и регистъ-
ра на блоковете. 

Анализите, показват изчисляване на капитализацията на системата Ripple и по-
сочват, че стойността й се равнява на повече от 9 милиарда долара, което прави 
възможно поставянето й на трето място на пазара, след Bitcoin и Ethereum. Скоростта 
на дигиталната валута се използва вътре в системата заедно с други валути, като 
разликата е, че не носи риск за контрагента и другите валути в системата определяни 
като дългове. Участниците в системата Ripple не са задължени да извършват 
плащания изключително в „естествената“ криптираща валута, но се отнема малко ко-
личество Ripple за защита на транзакциите и цялата система от спам. Според 
създателите на мрежата, свързването на малка част от Ripple към всяка сметка ще 
направи потенциалната хакерска атака нерентабилна. Това позволява да се гарантира 
надеждността на всички операции и високото ниво на сигурност от неоторизиран 
достъп от трети страни. 
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Предимства на криптографията1 са: 
 

 бързо действие: плащанията с Ripple се извършват за 4 секунди (за сравне-
ние с други виртуални валути може да се посочат операциите с Etherium, за 
които се отнемат 2+ минути, при операции с Bitcoin е необходимо 1+ часа, а 
традиционните платежни системи могат да извършват плащания от 3 до  
5 дни). Всички транзакции са криптографически сигурни и алгоритмически 
проверени; 

 скалируемост: системата обработва 1500 транзакции в секунда; 
 без такси за използване на системата Ripple; 
 броят на цифровите монети е ограничен до 100 милиарда XRP; 
 Bitcoin мостът е Bitcoin мост, който е порталът между Ripple и Bitcoin 

мрежата и позволява изпращане на всяка валута до всеки Bitcoin портфейл; 
 стабилност, доказана с дългогодишен опит на пазара; 
 високата цена и обем показват стабилен, постоянен растеж; 
 не се изисква поверителна информация [7]. 
 

С нарастващия интерес към криптовалутите и изключително бързите възмож-
ности за разплащане на системата, Ripple остава един от водещите претенденти за 
пазарен лидер. Идеята за функциониране на тази дигитална валута не е свързана 
единствено с изпълняване на функции на средство за разплащане при покупко-про-
дажби, но приложението й е насочено към улесняване, осъществяването на междуна-
родни разплащания, както и икономии на средства при реализиране на транзакциите. 
Тези допълнителни качества превръщат Ripple в лесно разпознаваема валута, която 
се ползва със засилено доверие на икономическите агенти в сравнение с множеството 
други цифрови пари.  

Еволюцията, както в национален така и в глобален аспект съвсем логично води и 
до създаване на платформи за търговия с криптовалути. Тези платформи изпълняват 
ролята на място, където инвеститорите, които желаят да купят определено коли-
чество криптовалута могат лесно и бързо да намерят търговец, който продава коли-
чество от съответната дигитална единица. През 2018 г. се е увеличила употребата на 
платформите за търговия т.е. налице е засилен интерес към търговията с дигитални 
пари, а тенденцията е повишаване интереса на икономическите агенти в Европейския 
съюз. Важно за настоящото изследване е да се посочи, че когато се говори за онлайн 
платформи за електоронна търговия с криптовалути това не означава, че там се 
търгува с абсолютно всички от тях. В голяма част търговия се осъществява с по-по-
пулярни дигитални пари. Не трябва да се забравя, че осъществяването на обменна 
търговия все още е рисков прицес, при който съществува реална опасност от загуби. 
Неоспорим е фактът, че през годините въпреки съществуването на множество крип-
товалути на инвестиционния пазар, където техният живот е различен, в голяма степен 
има криптовалути, които не успяват да задържат интереса на инвеститорите. Както се 
посочи по-горе цената на криптовалутите се определя в зависимост от търсенето и 
предлагането, а именно при завишено търсене цената на съответната криптовалута се 
повишава, а при спад в търсенето намалява и е възможно при липса на интерес да 
достигне нулеви стойности за единица от нея. През последните години с цел повиша-
ване защитеността на вложителите, като условия за закупуване на криптовалута и 

                                                            
1 Криптографията е математическа система от последователни действия, широко използвани 
при кодиране на данни с цел вредотвратяване на нежелан достъп.  
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потребяването й, се изискват лични данни на инвеститорите. Това изискване до из-
вестна степен нарушава условието за пълна анонимност, но въпреки това има своите 
привърженици и критици. Анализите показват, че Ripple e специфичен, нов финан-
сово-счетоводен обект, който все още не подлежи на адекватен качествен контрол от 
страна на държавните институции, тъй като все още липсват качествено утвърдени 
политики, процедури и контролни принципи, въз основа на които да се осъществи 
контрол върху такъв вид обекти [3]. Според изследвания на П. Недялкова "с помощта 
на принципите на контрола се осигурява възможност за предоставянето на 
независима, точна и обективна информация за състоянието на контролирания обект" 
[3], каквито обекти са Ripple, които когато попаднат в обхвата на контролните 
институции се приемат не само за финансово-счетоводни обекти, но и за контролни 
обекти. 

* * * 
 

През последното десетилетие една непозната на национално и наднационално 
ниво дума „криптовалута“ се е настанила трайно в съвремения свят. Всъщност крип-
товалутата може да се определя като паричен ресурс, тъй като чрез него аналогично 
на съвременните пари, притежателите на дигитална валута могат да закупуват раз-
лични по същност и структура стоки и услуги предлагани от търговци. В необозри-
мият свят на дигитализацията, криптовалутата Ripple, успява да спечели доверието 
на голяма част от привържениците на крипто парите. Всеки нов и иновативен инстру-
мент за търговия крие своите рискове, което води и до критичността на голяма част 
от обществото. Анонимността, липсата на регулаторно законодателство по отноше-
ние на дигиталните пари ще продължава да е основен проблем, който ги превръща в 
рискова инвестиция. Във връзка с това целта на водещите криптовалути като Ripple, 
е да създаде механизъм за технологична защитеност на потребителите, като в същото 
време осигури множество от функции, сред които бързината и прецизността, създа-
ват широко приложение и улесняване на обменната и търговска дейност, които да я 
отличат от другите видове дигитални пари и превърнат в лидер на криптопазара. 
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Абстракт: В доклада са представени резултати от анкета, проведена сред медици 
и здравни работници, за влиянието на информационните промени върху отноше-
нията лекар-пациент. Засегнати са проблемни прояви на инфодемията около Ковид 
19. Резултатите засягат информационните промени в комуникацията на здравните 
организации у нас. Засегнати са отношенията лекар-пациент и вътрешноорганиза-
ционни проблеми на комуникация и управление. 
Ключови думи: кризисна комуникация, право на информация, инфодемия, взаимоот-
ношенията лекар-пациент. 
 
Abstract: The results of a survey conducted among medics and healthcare professionals 
about the impact of information changes on physician-patient relationships are presented 
in the paper. The problematic manifestations of the infodemia around COVID 19 are 
affected. The results concern the information changes in the communication of healthcare 
organizations in our country. The doctor-patient relationship and internal organizational 
communication and management issues are affected. 
Key words: crisis communication, the right to information, the infodemia, physician-patient 
relationships. 

 
 

1. Увод 
 

Един от фундаментите върху, които се изгражда грижата за болния, нуждаещият 
се от медицински грижи е изграждане на връзка лекар – пациент, формираща социал-
ния феномен ДОВЕРИЕ.  

В същото време, днес системата на здравеопазването се променя, като се адапти-
ра към съвременните потребности. Бързото разпространение на използването на ин-
тернет, мобилните устройства и мрежите, социалните мрежи и т.н е основна предпос-
тавка за повишаване на цифровото здраве. Трансферът на данни и обменът на инфор-
мация в реално време става все по-значим както за лекарите, така и за пациентите. 
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Тази неограниченост в избора на специалист, както и на здравен съвет или диагноза  
безспорно се отразява на отношението лекар-пациент. Очертава се нарастващо значе-
ние в близко бъдеще на теле медицината, на онлайн консултациите със специалист и 
на други промени в тази посока.  

Измененията засягат както достъпността на гражданите до здравеопазване, от 
една страна, така и предоставяните услуги и грижи, от друга. Такова развитие е об-
гърнато и насочвано от разгръщащата се информационна революция. Новата реал-
ност се описва с термини като: е-пациент, е-рецепта, е-досие, теле здравеопазване, 
онлайн консултации. Базов резултат от тази промяна е и трансформирането на отно-
шенията лекар-пациент. Едни от ключовите въпроси са: Как реагират хората на ново-
то, готови ли са повечето от тях са да се доверят на устройството и на информацията, 
която получават? В частност: 

 Как да се реализира мисията, визията и присъщите роли в здравеопазването в 
условия на непрекъснато усъвършенстване на информационните технологии? 

 Възможно ли е с използването на съвременни начини да са се формирали 
кризи в комуникацията и най-вече загуба на доверието? 

 Каква ще бъде същността, характера и съдържанието на ролите на заетите 
лица в тази сфера. Тази специфична връзка е подложена на тежък натиск от 
кризисни фактори, предопределени от естеството на заболяването, от хода на 
лечението, от изискванията на превенцията и т.н. 

В търсене на отговори на посочените по-горе проблемни въпроси, по решение на 
Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, която е 
база за обучение на Катедрата по Ортопедия и Травматология на МУ-Пловдив е 
проведено пилотно изследване с цел очертаване на цялостната проблематика и насо-
ките за последващи изследвания в тази област. Изследването е озаглавено: „Форуми 
и социални онлайн мрежи: Кризисна комуникация или за някои проблеми с 
доверието в здравеопазването“. Допитването обхваща 62 души (84% от болнични 
служители на Клиниката по Ортопедия и Травматология), анонимно е, с информира-
но съгласие за целта на научната разработка. Включени са болнични служители на 
Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Свети Георги“. Въпросите в 
анкетата са насочени към мнението и нагласите на респондентите към Кризисните 
комуникации в здравеопазването и към някой проблеми в доверието между болничен 
персонал и ползватели на медицинската услуга, преди и след обявяването на пан-
демична обстановка в световен мащаб.  

Резултатите показват, че, разминавайки се с посоката на промените, част от паци-
ентите не се доверяват на обмена на здравни данни поради различни опасения. Въз-
никва съществен проблем: Очакванията, броят на пациентите, които търсят информа-
ция на здравна тематика да се увеличи многократно се опровергаха с напъването на 
пандемията от Ковид 19. 

 
2. Теоретични основи на изследването:  
 

Кризисните ситуации, конфликтите и проблема с доверието са често явление в 
болниците. Такива ситуации възникват под форма на спорове, във връзка с настъпи-
ли събития от различно естество, при оказване на медицинска помощ на пациенти, 
плащания, конфликти между персонал, вземане на различни решения за клинично 
поведение и много други. Така комуникацията се оказва особено чувствителна към 
сривове, и пряко рефлектира върху доверието. Доверието не само между лекуван и 
лекуващи, но и доверието вътре в здравната организация. 
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Терминът „кризисна комуникация“ изразява разбирането за обособен сбор от 
дейности, който включва: събирането, обработването и разпространението на инфор-
мация, както и конструирането на съобщенията, които са необходими за превенция, 
подготовка за посрещане, разрешаване и оценяване на справянето с кризисната 
ситуация. [1] 

Конфликтът е разбиран като противопоставяне. При конфликт субектът е пос-
тавен между повече или по-малко противоречиви решения, резултатът от които води 
до активирането на някаква заплаха. В това се изразява и тясната връзка с риска. Във 
функционален план. Конфликтът е сблъсък, в който участват две или повече страни. 
Тези страни обитават едно поле на изява, но се осъзнават като противникови един на 
друг участници. С присъщата си активност те взаимно блокират интересите и целите 
си. Погледна прагматично, конфликта дава живот на заплахите, привеждайки ги в 
действие. [1] 

Общественото доверие е „социален механизъм в рамките на публичната кому-
никация, който помага да се намали социалната комплексност. Общественото 
доверие е насочено към бъдещето, но се основава на миналия опит“. [3] 

 
3. Цел, задачи и структура на изследването 
 

Целта на изследването е да идентифицира рамките на предизвикателствата 
свързани с промените в търсенето на здравна и медицинска информация в Интернет, 
както и да потърси ефективността и нивото на доверието в лекарската професия. 

Задачи на изследването: 
1)  Кои са положителните и негативни страни на Форуми и социални онлайн 

мрежи. 
2)  В какво се изразява и кои са специфичните характеристики на Кризисна 

комуникация в изследваната болнична подсистема. 
3)  Възможности за определяне нивото на доверие в здравеопазването. 
4)  Очертаване границите на промяната в статуса, място и роля на съвременния 

пациент. 

Представената концептуална рамка на изследването предопредели използването 
на емпиричен подход. Приложени са: 

●  Анализ на документи – законово-нормативна база и източници (закони, 
наредби, стратегически, програмни, оперативни, отчетни документи); 

●  Анкетно изследване – допитване до 62 респонденти; 
●  Контент-анализ на „Форуми и социални онлайн мрежи: Кризисна комуника-

ция или за някои проблеми с доверието в здравеопазването“; 
●  Анализ на резултатите с помощта на SPSS-25.0. 

Проучването има следната структура: За максимално прецизно изпълнение на 
целите и задачите, в целевата група са включени, работещи в системата на здраве-
опазването в Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Свети Георги“,  
гр. Пловдив. Предварително операционализираната формулировка на хипотезата на 
изследването е фокусирана върху базовите характеристики на „здравните работ-
ници“, като за целта са изследвани мнения, представи и оценки. 

Изследването е проведено по решение на катедрата по ортопедия и травматоло-
гия в МУ Пловдив. Представените данни са от проведеното в периода средата на  
м. февруари до средата на м. април 2020 г. Използвана е стратифицирана по регион и 
тип населено място извадка, с подбор на респондентите по квота въз основа на 
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признаците пол, възраст и образование. Генералната съвкупност – като обем и струк-
тура – е определена според данните за актуалното състояние на членовете на клини-
ката. Проучването е реализирано чрез едностепенна квотна извадка на база упражня-
вана професия. Вътре в извадката са отчетени признаците пол, възраст и професиона-
лен статус. 

Използваният метод на интервюиране е: пряко стандартизирано интервю с 
анкетата съставена от въпросници от 10 въпроса, разпространена чрез мобилно при-
ложение. 

 
4. Резултати и дискусия 
 

1) разпределение по пол, възраст и образование 
Първият етап на анкетата е проведен през началото на м. март по следните фил-

търни групи: по демографски показатели-пол, възраст, образование, професионална 
квалификация.  

-  Отговорили са 33 мъже и 29 жени. Съотношението е мъже 52%, жени 48%. 
-  Относно възрастовата група се очертава следното разпределение: 18-30 години 

18%; 31-50 години 65%; 51-60+ години 17%. 
-  Според нивото на образование, анкетираните са: с висше образование – 98%; 
със средно – 2%;  

-  Отговорилите се разпределят в следните групи: Лекар-специалист 28%, Лекар-
специализант 18%; Медицински специалисти 32%; Помощен и технически 
персонал 22% 

 

Резултатът показва, че почти половината от отговорилите са с професия лекар – 
общо 46%. Това са хора със специфична роля в публичността. Лекарят служи на 
обществото и има делегирана власт да предоставя здравни грижи. За да бъде в със-
тояние да упражнява това отредено му задължение, той има някои привилегии – да 
предписва лекарства, да извършва хирургични интервенции или да участва в други 
здравни дейности, забранени за останалите членове на обществото, всичко това с 
презумпцията, че ако лекарите нямат монопол върху този вид услуги, здравното и 
общото състояние на обществото ще се влошат. Отношението лекар – пациент се 
материализират при извършването на специфичен вид обществена услуга. [5] Очак-
ването е, че лекарите се сблъскват пряко с последиците и по тази причина, описват с 
относителна пълнота, влиянието на интернет върху комуникацията с пациентите. 

 
3) Влияние на интернет върху комуникацията с пациентите 

 

- Въпрос: Сблъсквали ли сте се с хора, убедени в самопоставена диагноза, само 
според прочетеното в интернет? 

На този въпрос 51 от служителите са отговорили, че често са се сблъсквали с та-
кива пациенти. С отговор „рядко“ са отговорили 6 служители, 5 са дали отрицателен 
отговор. Това показва, че значителна част от пациентите си създават собствена пре-
ценка за състоянието си, но не се доверяват на тази преценка, иначе не биха потър-
сили лекарска помощ. Показаният тип пациентска активност е регистриран от леку-
ващите. 

- Въпрос: Сблъсквали ли сте се с пациенти, които подлагат на съмнение поста-
вената диагноза и лечението си поради предоверяване на написаното в сайтове, 
форуми и социални мрежи в интернет? 
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Впечатление прави, че доста често се е случвало персонал да се е сблъсквал с 
пациенти, които са подложили на съмнение поставената диагноза и лечение си по-
ради предоверяване на написаното в Интернет. 62% от анкетираните (39 служители) 
са дали отговор „често“, а 30 % (19 служители) са отговорили „рядко“. С „Не“ са 
отговорили само 8% от участниците (4 служители). Явно пациентската активност, 
регистрирана в предишния въпрос, затруднява контакта и доверието между лекар и 
пациент.  

- Въпрос: Здравната информация в Интернет е: полезна; вредна-грешна, 
непълна, подвеждаща; в една своя част – грешна, непълна, подвеждаща; не мога да 
преценя категорично? 

 

Най-голям процент, 70% от анкетираните служители (43 на брой), са потвърдили, 
че здравната информация в Интернет в една своя част е вредна (грешна, непълна, 
подвеждаща). Това предизвиква особен интерес, тъй като подсказва наличието на 
проблеми, поради които очакванията за ефективност и ефикасност на дигиталните 
форми за информационно разпространение не се оправдават. 

 
4) Комуникационни конфликти на работното място 

 

- Въпрос: На работното място виждам проблеми в комуникацията между 
работещите 

Конфликтите на работното място са доста често срещано явление. Породени са 
от различен по вид и характер проблем. 70% (43 от анкетираните) служители са отго-
ворили, че са виждали проблем в комуникацията между работещите в изследваното 
болнично подзвено. Явно е, че навлизането на интензивното комуникиране и обме-
нът на информация по каналите на интернет не влияе определящо върху този по-
казател. 

- Въпрос: На работното си място виждам проблеми в комуникацията между 
пациенти и служители, заети с лечението? 

Отговорили с „доста често“ и „често“ са 68 % (42 участници), „рядко“ – 28 %  
(17 участници), „почти никога“ – 4% (3 участници). При разглеждане на данните 
става ясно, че почти всеки един от анкетираните е отразил чрез отговорите си, че е 
наблюдавал проблемна ситуация между пациенти и заети с лечебния процес служи-
тели. Това показва, че в значителната си част, комуникационните разминавания са 
видими за околните.  

- Въпрос: Какви конфликти виждате най-често? 
Резултатите показват, че въпреки най-честия конфликт забелязван в изследваната 

болнична подсистема е между специализиран персонал и пациент, или придружител.  
 
4) Влияние на кризата, причинена от Ковид 19 
 

Във връзка с пандемията, предизвикана от Ковид 19, в началото на м. април, по 
решение на Катедрата, по темата са анкетирани 19 лекари.  

- Въпрос: Прави ли ви впечатление, след обявяване на пандемията от Ковид 19, 
ваши пациенти да са споделяли, че доста по-често търсят информация на здравна 
тема в Интернет. 

При обработката на отговорите, става ясно че 96% от анкетираните отговарят, че 
от началото на обявяването на пандемия от Ковид 19 пациентите доста по-често 
търсят здравна информация в Интернет. Поради влиянието на Ковид 19 и нараства-
щата практика на социално дистанциране и работа от дома, отбелязват драстично 
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увеличение на използването на Интернет за търсене на здравна информация, както и 
комуникация и сътрудничество за кратък период от време. 

- Въпрос: До колко надеждна е информацията, която се търси в интернет на 
здравна тема след обявяването на пандемията от Ковид 19. 

92% от анкетираните лекари споделят че прави впечатление, че пациентите са 
силно уязвими от страна на дезинформация, особено в момент, когато са поставени 
под стрес и от страна на силно безпокойство. Търси се отчаяно информация, която 
може да помогне за вземането правилното решение за себе си, семействата си и близ-
ки общности или обкръжение. Това води до остра уязвимост от страна на разпростра-
няваната информация на здравна тема, било то правилна, неправилна и подвеждаща.  

По мнение на някой от анкетираните лекари дезинформацията на здравна тема се 
дължи на индивидуални схващания, пристрастия, разбирания и убеждения. По-лесно 
се възприема информация отговаряща на схващанията и разбиранията ми и се игно-
рира онази, която е в разрез и противоречие на същите. Убежденията, разбиранията и 
нивото на образованост оформят начина на възприемането на информацията. 

- Въпрос: Какво ви е отношението за онлайн консултациите. 
86% от анкетираните лекари акцентират върху значимостта на подобен вид рек-

лама. Някой от тях разполагат със създадени собствени специализирани интернет 
страници, служещи и лесно достъпни до голям брой пациенти с цел да бъдат открити. 
Подобен вид персонални интернет страници дават възможност да се изброят дейнос-
тите, квалификациите, профил на даден лекар, както и мненията на пациенти, който 
са посетили страницата, положителни или отрицателни реакции и нагласи. 

- Въпрос: Изпитвате ли притеснение, че количеството на информация на 
здравна тема след обявяването на пандемията от Ковид 19 е в пъти увеличена и 
противоречива? 

82% от анкетираните лекари споделят, че самите те са се натъкнали на противо-
речива и невярна информация на здравна тема. Техни пациенти им споделят, че обе-
ма на здравна информация предоставян и получаван от интернет е в голям процент 
увеличена. Мнението на повечето пациенти е, че търсят специализирана консултация 
по въпроса или информация от надежден източник, в случая лекар-специалист. 

- Въпрос: До каква степен пациенти се доверяват на получената информация 
от интернет, увеличило ли и доверието към вас като специалист, или е довело до 
загуба. 

Отговорите показват, че след обявяването на пандемията от Ковид 19, рязко се 
възвръща доверието в лекарите специалисти по твърдение на анкетираните /84%/. 
Много от пациентите са споделят, че рязко се е увеличила индиректната комуника-
ция между тях и лекар-специалист. Това безспорно води до едно новоизградено ниво 
на доверие. 

 
5. Заключение 
 

В настоящия момент залогът, който си поставя разработката се състои в изгот-
вянето на визия за бъдещето, което все още изглежда неясно, особено по отношение 
на някои дългосрочни цели, като управление на кризисна комуникация в пандемична 
обстановка, заложени в управлението на изследваното болнично звено. 

Здравето е проблем, който се формира от начина на живота. Значението на здра-
вето се различава изключително много между отделните хора и културите. Докладът 
ни показва, че хората са силно ангажирани със здравни проблеми, но предоверявайки 
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се на информацията в Интернет, безспорно се е отразява на комуникацията с болнич-
ния персонал. Подкрепя се тезата, че търсенето на здравна информация в различни 
приложенията, платформи и електронни страници се намесва, в комуникацията или 
доверието и е предпоставка за възникването на конфликти.  

През последните няколко месеца сме свидетели на динамика и преобръщане на 
представите ни за криза, кризисна комуникация, право на информация, инфодемия, 
взаимоотношения лекар-пациент. Скоростта на тези промени завари много хора не-
подготвени. Някои се приспособяват добре към новото, докато други, загрижени за 
отрицателните последици, се чувстват изолирани. Дори там, където съществуват 
планове и стратегии за справяне с настъпила кризисна ситуация се натъкваме на лип-
са на яснота по отношение на това кой е отговорен, по отношение на организацията и 
управлението на кризисна комуникация в пандемична обстановка. 

Не подлежи на съмнение, че промените са факт, както и че някои от тях са необ-
ратими. Това е едновременно и възможност, и предизвикателство за изследваната 
болнична подсистема. 

Получените в изследването резултати разкриват перспектива за разширяване в 
посока нагласите и настроенията на пациентите, което е предпоставка за бъдещи 
разработки. 
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Annotation: The scientific material reviews the most important scientific developments 
related to the digital transformation from standard bank stress tests to their reverse 
profiles. The author refers to many authors discussing the problem. Peter Grundke and 
Kamil Pliszka scored 6 steps on the reverse stress test. An attempt is made to define the 
concepts by Christian Thun, Juan M. Licari and Mark Zandi, as shown in Figure 1. The 
Hybrid Approach to Reverse Stress Testing includes is also briefly discussed. Three 
concusions have been drawn, regarding the matter of the review. 
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I. Digital business transformation  
 

The stress testing procedure has been actively used in the economy and the banking 
sector since the end of the last century. The financial crisis of 2008 and CoViD-19 pandemic 
of 2019 showed the need to modernize the existing approaches to risk assessment. 

This research contains a literature review which provides insight into the fundamental 
comprehension of digital transformation and stress testing. In a report entitled “The Internet 
of Everything”, CISCO Systems estimated that 10 billion devices were connected to the 
internet in 2013, and predicted that this number would rise to 50 billion by 2020. 
Furthermore, it projected that $14 trillion in business and economic value would be at stake 
between 2013 and 2020 nationwide, across industries and companies through business 
innovation, higher productivity, increased efficiency in processes, and enhanced customer 
experiences. 

The roots of Digital business transformation (DBT) can be found in MIT Media Lab 
founder Nicholas Negroponte’s 1995 book „Being Digital”, which explores the 
substitutability of bits and atoms. Negroponte suggested that „any form of information that 
exists as atoms (like books and DVDs) can be represented by bits on a digital device”. This 
fundamental insight formed the basis of the early growth of e-commerce, as well as the 
widespread deployment in more traditional industries of information systems.”[1,2]  Digital 

                                                            
1 See: Mezghani, K. and W.Aloulou. (2019) Bussines Transformation in the Era of Digitalizatioin. 
IGI Global. ISBN 9781522572626, pp.149-159; Ziyadin, S., S. Suienbayeva and A. Vtegenova. 
Digital Transforemation in Business. Springer Nature Switzerland AG 2020, pp.408-415 
2 Donald A. Marchand and Michael R. Wade. (2020) Digital business transformation: Where is your 
company on the journey. Global Center for Digital Business Transformation. Available from: 
https://www.imd.org/research-knowledge/articles/digital-business-transformation-where--is-your-
company-on-the-
journey/?gclid=EAIaIQobChMIv7Lk7b_06QIVyR0YCh1gMwbTEAAYASAAEgJaDvD_BwE. 
[Accessed 09th June 2020] 
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business transformation as organizational change through the use of digital technologies to 
materially improve performance. 

Owing to that, digital business transformation is about smarter performance. 
Combining digital technologies with the organizational and humanitarian changes required 
to build a digital information-oriented culture allows organizations to significantly improve 
business performance.  

 

It is stated that, there are six specific areas of performance improvement:3 
-  capturing and using real-time data about customer experiences for smarter sales 

interactions; 
-  monitoring and tracking information about product, service and solutions support for 

continuous improvement; 
-  sharing knowledge and information more effectively to act across functions and 

organization boundaries; 
-  applying deeper and more targeted analytics that enable better decision-making; 
-  deploying more efficient and agile processes, as wellas systems to react to rapid 

business change; 
-  adopting more innovative and resilient business models to create disruptive change 

and innovation in a particular industry. 
 

The framework for digital business transformation, which specifies the following four 
quadrants:4 

Quadrant 1: Going digital - doing the rudimentary steps; 
Quadrant 2: Strong e-commerce capabilities - separated from the core business; 
Quadrant 3: Exploiting digital data and business insights - building for the future; 
Quadrant 4: Digital business capabilities - a global transformation journey. 
 

Therefore, it is considered that, combining digital technologies with the organizational 
and humanitarian changes required to build a digital information-oriented culture allows 
organizations to significantly improve business performance.  

 

Depending on this, the following conclusions can be drawn: 
First and foremost, digital business transformation is happening on a scale and at a 

speed that managers find both threatening and promising; 
Secondly, digital business transformation is about smarter performance. 
In their introduction Mariam H. Ismail, Mohamed Khater, Mohamed Zaki. (2017) 

indicate that, „Digital transformation (DT) is becoming a prime topic for firms across the 
globe (Von Leipzig et al. 2017; Kane et al. 2015; Kaufman & Horton 2015; Fitzgerald et al. 
2013)5. It is anticipated that companies that are unable to adapt to the digital world will 
undoubtedly fall victims to “digital Darwinism”, where incumbents may disappear and only 

                                                            
3 Review, cited work: Donald A. Marchand and Michael R. Wade. (2020) 
4 Figure 1: Digital business transformation framework. See: Marchand, D., Wade, M. and Fang Liu. 
Digital business transformation. Available from: https://www.imd.org/research-
knowledge/articles/digital-business-transformation/[Accessed 24th June 2020]  
5 See: Von Leipzig, T. et al., (2017) Initialising customer-orientated digital transformation in 
enterprises. Procedia Manufacturing, 8(2017), pp.517-524; Kane, G.C. et al., (2015) Strategy, Not 
Technology, Drives Digital Transformation. MIT Sloan Management Review, pp.1-25; Kaufman, I. & 
Horton, C., (2015) Digital Transformation: Leveraging Digital Technology with Core Values to 
Achieve Sustainable Business Goals. The European Financial Review (December-January), pp.63-67; 
Fitzgerald, M. et al., (2013). Embracing Digital Technology: A New Strategic Imperative. MIT Sloan 
Management Review, pp.1-12  
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the most adaptable enterprises, responsive to technological trends, will survive to remain on 
the competitive landscape (Schwartz 2001)6. Yet, the history of companies’ technological 
advances has been plagued with failed attempts that focus solely on technologies without 
taking broader strategic decision areas into account (Kane et al. 2015). Currently, there are 
many examples of organizations unable to keep pace with the new digital era and managers 
still lack clarity about the strategic considerations in their digital transformation endeavors 
(Hess et al. 2016; Matt et al. 2014).”7 

 
II. Traditional stress testing of banks 
 

The bank as a financial institution is characterized by numerous positions on its balance 
sheet, the three most important positions are interbank assets, liabilities and capital. 
According to the Bulgarian author Zhelyo Vatev, traditional stress testing focuses on the 
study of events with a low probability of occurrence, but containing the risk of significant 
potential losses.8 

Stress testing involves putting a severe amount of pressure on an object or system, to 
test how resilient it is under extreme conditions. It is a tool used in a number of industries, 
from construction to cardiac health care. When applied to banks, stress testing involves 
analysing how these institutions would cope with hypothetical adverse scenarios, such as a 
severe recession, a financial crisis, or coronavirus CoViD-19 pandemic. 

Bank stress testing is designed to test the resilience of banks to severe but plausible 
shocks. In practice, this typically means modelling the impact of hypothetical adverse 
macroeconomic and financial market scenarios on bank profitability and balance sheets. 

 

It is necessary to consider the following two circumstances: 
(i) Stress tests generally start with the specification of hypothetical stress scenarios. 

These scenarios tend to incorporate paths for economic and financial market variables, 
which together are more severe than the stress-testing authority’s central expectations, and 
which might be expected to have an adverse impact on banks; 

(ii) A variety of different modelling techniques are then used to estimate the impact of 
the scenario(s) on banks’ profits and balance sheets.9 

A stylized image of a bank stress test provides an answer to the question "What impact 
does stress testing of bank capital have?", in the following scenarios for: 

-  falling house prices; 
-  an economic reccession; 
-  rising unemployment;  
-  falling share prices. 
Stress forecast horizon for „capital ratio“ means: adequately capitalised and 

inadequately capitalised. 

                                                            
6 Schwartz, E.I., (2001) Digital Darwinism: 7 Breakthrough Business Strategies for Surviving in the 
Cutthroat Web Economy, Broadway.  
7 Mariam H. Ismail, Mohamed Khater, Mohamed Zaki. (2017) Digital Business Transformation and 
Strategy: What Do We Know So Far? Digital Business Transformation and Strategy: What Do We 
Know So Far?, Introduction. Cambridge Service Alliance 2017, p.1   
8 Vatev, Zh. (2012) Diskusionni vaprosi otnosno stress-testvaneto v savremennata bankova praktika. 
Spisanie Dialog, 3, p.8   
9 Kieran Dent, Ben Westwood and Miguel Segoviano. (2016) Stress testing of banks: an introduction. 
Quarterly Bulletin 2016, Q3, p.130-131. Available from: https://www.bankofengland.co.uk/-
/media/boe/files/quarterly-bulletin/2016/stress-testing-of-banks-an-introduction.pdf [Accessed 10th 
June 2020] 
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In this context, stress testing of banks should include: 
(a) stress tests that start with the specification of hypothetical stress scenarios; 
(b) a variety of different modelling techniques used to estimate the impact of the 

scenario(s) on banks’ profits and balance sheets; 
(c) modelling the impact of hypothetical adverse macroeconomic and financial market 

scenarios on bank profitability and balance sheets; 
(d) adverse scenarios typically containing hypothetical future paths for a set of 

economic and financial market variables, which together might be expected to stress bank 
business models and to lead to losses; 

(e) scenarios are designed to be much worse than stress-testing authorities’ central 
expectations about how economic activity and financial market developments are likely to 
turn out;  

(f) examples resembling severe recessions with falling GDP, sharp contractions in 
house prices, and rising unemployment. 

In conclusion, the analysis of a scenario’s impact involves modelling the way in which 
the scenario would be likely to affect different aspects of participating banks’ businesses. 

 
III. Reverse stress testing 
 

The European Banking Authority (EBA) guidelines on stress testing identify reverse 
stress testing as a type of stress testing that meets one or more of the following 
characteristics: 

 

 reverse stress testing is used as a risk management tool aimed at increasing the 
institution’s awareness of its vulnerabilities by means of the institution explicitly 
identifying and assessing the scenarios (or a combination of scenarios) that result in a pre-
defined outcome;   
 the institution decides on the kind and timing (triggering events) of management or 

other actions necessary for both (a) rectifying business failures or other problems; and (b) 
aligning its risk appetite with the actual risks revealed by the reverse stress testing;   
 specific reverse stress testing can also be applied in the context of recovery planning 

(e.g. reverse stress tests applied in a wider context can be used to inform a recovery plan 
stress test by identifying the conditions under which the recovery might need to be 
planned).10 

Here should be noted that in a reverse stress test - certain highly unfavorable 
consequences are identified and then the scenarios that could lead to them are specified. 

The reverse stress test is the opposite of the stress test it supplements the results of the 
aconventional stress test by a conditional analysis of the state of the affairs, given a pre-
defined scenario where some adverse outcome has already occurred.  

The best way to create a reverse stress test for certain types of risks is as a part of the 
whole stress testing framework. As such, it is implied that the stress testing framework is a 
singular entity and should be treated accordingly. 

 
 

                                                            
10 François-Xavier Duqué and Kristian Lajkep. (2019) Reverse stress testing. 
Available from: https://www.finalyse.com/blog/reverse-stress-testing. [Accessed 08th June 2020] 
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The building blocks of François-Xavier Duqué and Kristian Lajkep11 reverse stress 
testing framework would be the following ones: 

(i) Bank failure target. In the case of reverse stress testing, we start with the definition 
of the level of bank failure needed to assess the stress test scenarios. 

(ii) Tail Risk Analysis. A pragmatic way to perform this analysis is to look at the loss 
distribution simulated for value at risk (VaR) and to isolate the main risk factors 
responsible for losses in the neighbourhood of the level previously identified. In a historical 
VaR approach, the space of risk factor realisation may be too narrow, because only 
combinations of risk factors effectively observed in the past will occur. 

(iii) Identifying and running the nonviable scenarios. Scenarios derived from the tail 
risk analysis should then be calibrated more precisely – using a sensitivity approach - to 
produce a sufficient level of loss. 

(iv) Full reevaluation and quantification of impacts. The following step would be to 
add these scenarios in the stress test framework and validate the losses calculated under 
full-reevaluation. 

(v) Documentation: The last but not necessarily least step is to provide a consistent 
documentation of the stress testing framework, in line with market best practices. 

 
Peter Grundke and Kamil Pliszka scored 6 steps on the reverse stress test, namely: 
steps 1: Calculation of the principal components of the term structure of risk-free 

interest rates; 
steps 2: Estimation of the sensitivities of the asset returns with respect to risk factors; 
steps 3: Estimation of the multivariate distribution of the systematic risk factors; 
steps 4: Calibration of the asset return thresholds with respect to the empirical 

migration and default probabilities; 
steps 5: Evaluation of all scenarios in the risk factor space; 
steps 6: Determining the most probable scenario exhausting the capital buffer.12  
 
In particular, the definition, idea and purpose of the reverse stress test are defined as 

follows: 
The standard definition specifies: Process of identifying the point at which a financial 

institution’s business model becomes unviable and then identifying scenarios and 
circumstances that might cause this to occur; 

The constructed idea: Reverse engineering of the risk management process. Think 
beyond capital/losses/liquidity: reputation, concentration, loss of confidence; 

Two Purpose: 
 - Overcome disaster myopia an improves contingency planning; 
 - To be added as a key Risk Management tool.13 

                                                            
11 Cited according to: François-Xavier Duqué and Kristian Lajkep. (2019) 
12 Peter Grundke and Kamil Pliszka. (2015) Discussion Paper. Deutsche Bundesbank, No 30/2015, 
pp.2-3 
A Macroeconomic Reverse Stress Test. Bundesbank Discussion Paper No. 30/2015, ISBN 978-3-
95729-185-1, p.2-5  
13 Christian Thun, Juan M. Licari and  Mark Zandi. (2010) Reverse Stress Testing: Challenges & 
Benefits. November 23rd, 2010. Moody’s analytics. Available from: 
https://www.moodysanalytics.com/-/media/presentation/before-2011/10-23-11-Reverse-Stress-
Testing.pdf [Accessed 08th June 2020], p.12  
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The direction of movement of Reverse Stress Testing vs. Stress Testing based on 124 
factors is as follows. (See fig.1) 

 
 

Figure 1 
Reverse Stress Testing vs. Stress Testing - “The Big Picture” 

 
 
Source: Christian Thun, Juan M. Licari and  Mark Zandi. (2010) Reverse Stress Testing: 
Challenges & Benefits. November 23rd, 2010. Moody’s analytics. Available from: 
https://www.moodysanalytics.com/-/media/presentation/before-2011/10-23-11-Reverse-
Stress-Testing.pdf [Accessed 08th June 2020], p.12 

 
 

(i) Stress Testing  
  Input: Macro Economic Variables & Scenarios; Detected Variables & Manageable 

Impacts; Overlapped & Common Variables; [Moody‟s Analytics GCorr Factors 
(124)] 

  Output: Losses & Capital. 

(ii) Reverse Stress Testing 
  Input: Target Capital or Tail Loss; [Moody‟s Analytics GCorr Factors (124)] 
  Output: Macro Economic Variables & Scenarios; Hidden Vulnerabilities & 

Unmanageable Impacts. 
 

Hybrid Approach to Reverse Stress Testing includes: 
 Stress on Business Model; 
 Qualitative Analysis: Key Risks; 
 Potential Scenarios; 
 Time Series of Macro & Financial Series; 
 Implement scenarios into Risk Management Tools; 
 Calculate Losses, Capital and Liquidity.14 

                                                            
14 As quoted from Christian Thun, Juan M. Licari and Mark Zandi. (2010)  
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Summarizing the existing research, it can be concluded that: 
 

First: The digital transformation of business is an irreversible process that involves all 
economic actors. 

Second: In the specific research area, stress testing and the use of reverse stress tests 
will improve the risk management of the banking institution. 

Third: The Authors' Review shows that the issues are discussed in order to put the 
banking institution in a real situation with a corresponding scenario. 
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Европа е морски континент и неговите океани и морета, както и дълга брегова 

линия отдавна са сцена на значителни морски дейности, които продължават да до-
принасят значително в икономически, екологичен и социален аспект. Когато просле-
дяваме развитието на международното измерение на закрилата на морските интереси 
на ЕС, следва да отбележим, че главна роля в този процес е отредена на Интегрирана-
та морска политика (ИМП)1. 

 Целта на ИМП е да насърчи устойчивото развитие, както на морската икономика 
в частност, така и на крайбрежните региони в по-широк смисъл, чрез подобряване на 
координацията между различните секторни политики и чрез разработване на различ-
ни правни актове и създаване на нормативна основа за осъществяване на морските 
дейности и  отговори на  бъдещите морските предизвикателства. 

Важно е да се отбележи обаче, че за да бъде  успешна ИМП, тя не може да бъде 
само европейска политика. Морските екосистеми и морските икономики излизат из-
вън националните граници ва дължавите-членки на Общността. ЕС не е затворена 
система и ИМП не може да си позволи да пренебрегва това, което се случва извън 
границите на Европа. Много от най-неотложните предизвикателства, които изискват 
интегриран подход, не могат да бъдат разрешени ефективно, без да има солидно меж-
дународно сътрудничество. Това е вярно, както за изрично глобалните предизвика-
телства, каквито са изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, 
устойчивото използване на морските ресурси, лоялната конкуренция в корабните 
превози и в корабостроенето, и насърчаването на достойни условия за труд в тези 

                                                            
1  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0575:FIN:EN:PDF от 20.11.2008. 
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сектори, така и за въпросите, обхванати по-добре на регионално равнище, например 
що се отнася до нуждата от опазване на околната среда от въздействието на някои 
морски дейности в Средиземноморско или Балтийско море. И в двата случая следва 
да отбележим, че тези въпроси трябва да се решават чрез международни партньор-
ства. ЕС има  ясно очертана отговорност, едновременно, като глобален участник и 
като регионален партньор,  който трябва да поеме своята роля и да бъде пример за 
справяне с морските предизвикателства.  

Ключовите моменти при определяне на международното измерение на закрилата 
на морските интереси на ЕС са набелязани още на проведената през 2002 год. Све-
товна среща на върха за устойчиво развитие в Йоханесбург, на която са определени 
амбициозни глобални цели за възстановяване на екологичното здраве и оптималната 
продуктивност на океаните. Това включва програма за интегрирано, основано на 
екосистемата, управление на океаните и крайбрежните зони, за намаляване загубата 
на морско биологично разнообразие, създаване на мрежи от морски защитени зони, 
както и възстановяване на световните рибни запаси до добро биологично състояние и 
фокусиране върху борбата срещу незаконния, недекларирания и нерегулирания ри-
болов. 

Оттогава досега можем да кажем, че ЕС е постигнал добър напредък по много от 
поставените на срещата цели и продължава да  изпълнява всяка една от тях, за пос-
тигане на по-добра закрила на морските интереси на Общността. Въпреки това, все 
още  остава много да се постигне в някои от тези области, както и факта, че с години-
те някои от предизвикателствата се изострят,  като напр. изменението на климата или 
пиратството. За закрилата на морските интереси на ЕС е важно да се развие изграж-
дането на капацитета на международната общност, която да овладее, както съществу-
ващите, така и бъдещите морски предизвикателства. 

Глобализацията на света оказва все по-голямо голямо влияние върху закрилата на 
морските интереси на ЕС, както и отварянето на ИМП към световните морски пре-
дизвикателства. Много важен момент в този процес е създаването на нормативна 
уредба с ясно дефинирани, изрично поделени и лесно приложими правила и норми.  

Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. (КООНМП)2 е ключова отправ-
на точка в тази сфера, в допълнение със Споразумението на ООН по рибните запаси в 
сферата на рибарството3. Въпреки неколкократните призиви от страна на междуна-
родната общност, и по-специално от страна на Генералната асамблея на ООН в двете 
си годишни резолюции по проблема, все още редица държави трябва да станат страна 
по тези инструменти и да започнат да ги прилагат. Ролята на ЕС в този процес е  да 
насърчава действителния напредък в тази сфера, тъй като успехът може да бъде 
постигнат най-добре на световно равнище4. Освен това е важно да  се предоставя по-
мощ на развиващите се страни, за да се избегне изоставяне поради липса на подход-
ящи средства.  

За развитие на правнонормативната база на международното измерение на закри-
лата на морските интереси  от особена важност е и глобалното членство в КООНМП, 
което е приоритет на ЕС. Това се насърчава чрез диалог с тези държави, които все 

                                                            
2 Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право , OВ L 179, 23.6.1998 г., 
стр. 3-134 
3 Споразумение относно прилагането на част XI на Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година, OВ L 215, 20.8.1994 г.,  
стр. 10-20 
4 Spykman N. Geography and foreigh policy, 2015,  p. 56-63 
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още не са подписали Конвенцията. ЕС продължава да поддържа усилията на ООН за 
осигуряването на това, че КООНМП и други международни ключови споразумения в 
морската сфера са ратифицирани от партньорските държави, и че подходящите меж-
дународни инструменти за мониторинг и правоприлагане са надлежно усилени. За 
тази цел, ЕС насърчава ратифицирането и прилагането на тези ключови инструменти 
в контекста на съответните двустранни преговори и споразумения.  

ЕС продължава да работи за по-доброто използване на институциите, създадени 
съгласно КООНМП и да осигури подходящото представяне на ЕС във всяка една от 
тях. 

Следващата отправна точка в развитието на международното измерение на ЕС са 
поредица от  ангажименти и инициативи, свързани с опазването на морската околна 
среда в редица морски райони, управлявани от глобални и/или регионални конвен-
ции. Общността продължава  подкрепата си за работата по морското биологично раз-
нообразие, извършена в контекста на Конвенцията за биологичното разнообразие, 
включително решението за установяване на набор от критерии за определянето на 
райони, нуждаещи се от опазване и които са извън зоните под национална юрисдик-
ция, както и създаването на списък с морски райони, отговарящи на тези критерии, а 
също така и разработването на насоки за оценката на въздействията върху околната 
среда от дейностите, предприети в международните води. 

Въпреки, че КООНМП съдържа общи задължения за опазването на морската 
околна среда и за сътрудничество, в нея няма механизми за предприемането на ефек-
тивни действия в международни води, които да произтичат от напречен подход. ЕС 
също пропагандира интегриран подход към опазването и устойчивото използване на 
морското биологично разнообразие в райони, извън националната юрисдикция. За 
тази цел в момента се работи по приемането на изпълнително споразумение по 
КООНМП, което може да играя ключова роля за запълване на пропуските в действа-
щата правна рамка, по-специално за създаването на морски защитени територии в 
международни води. 

Риболовните дейности също имат голямо въздействие върху закрилата на мор-
ските интереси на ЕС. Една от задачите, по която работи Общността е за преодолява-
не на свръхкапацитета на флота, премахване на на незаконния и недекларирания ри-
болов и за обявяване за незаконни на риболовните практики, които причиняват 
сериозни щети на морските екосистеми. ЕС също така подкрепя развиващите се стра-
ни, които са силно зависими от морски ресурси, да ги използват по устойчив начин, 
като в същото време насърчава икономическото и социално развитие. 

Следващ важен елемент от международното измерение на морските интереси на 
ЕС е  осигуряване на морска безопасност, морска сигурност и свобода на плаване. 

Растежът на коработранспортните операции превърна морската безопасност във 
въпрос от крайна важност за ЕС. С приемането на 3-тия пакет за морска безопасност 
на 11 март 2019 г., ЕС в момента разполага с една от най-изчерпателните и напредна-
ли регулаторни рамки за гарантиране на безопасността на корабните превози, главно 
чрез целенасочено прилагане на договорените на международно равнище правила. 

Осигуряването на свобода и сигурност на плаването, както и непрекъснатостта на 
доставките и превоза на пътници е от огромна важност за ЕС. Именно затова следва 
да  продължи въвеждането и прилагането своевременно на  всички международни 
инструменти в тази сфера. Той очаква партньорите му да постъпят по същия начин, 
както и да създадат реципрочни и еквиваленти нива на защита на морските дейности 
на ЕС, извън водите на ЕС. 

Пиратството и въоръжените грабежи по море представляват сериозна заплаха не 
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само за специфично морски дейности per se, но и за голям обхват от международни 
икономически интереси, и интереси, свързани със сигурността. ЕС прояви активност 
при създаването на международни усилия срещу този бич, особено в контекста на 
ООН. Той счита че е необходимо засилено сътрудничество между партньорите в 
борбата с пиратството и неговите първопричини, както чрез военноморски, така и 
чрез граждански действия. Въпреки това той признава също, че ефективното справя-
не с пиратството в най-засегнатите региони ще бъде възможно само чрез възстановя-
ване на реда на сушата. 

Много важно е при разглеждането и развитието на международното измерение на 
закрилата на морските интереси на ЕС да бъде осъществено едно по-добро разбиране 
за морето, като науката и технологиите да бъдат ключови за постигане на наистина 
устойчив икономически растеж в морските дейности. Ще са необходими непрекъсна-
ти изследователски усилия за проучване и разбиране на потенциала и проблемите на 
морето и за увеличаване на екологичната ефективност на съществуващите морски 
процеси, както и за намиране на решения на неустойчивата свръх експлоатация на 
ресурсите, прилагайки подход, основан на екосистемата. ЕС и партньорските трети 
държави следва да увеличат участието си в широкомащабни международни изследо-
вателски програми, надхвърляйки националните юрисдикции и дълбоководната 
изследователска работа, както се препоръчва в Стратегията на ЕС за мореплавател-
ските и морските изследвания5.   

Един от стълбовете на външните отношения на ЕС е „ефикасния многостранен 
подход“6 като най-открития за участие, най-недискриминиращия и най-всеобхватния 
начин за изграждане на международно управление. Въпреки това, постиженията на 
ЕС, като действащо лице в рамките на съществуващата многостранна система могат 
да бъдат подсилени по отношение на морските дейности. В ЕС има сложно разпреде-
ление на компетенции между институциите на Общността и държавите-членки, като 
трябва да има стремеж към систематично членство в международните организации, 
които имат отношение към морските въпроси. Тук следва да отбележим, трудността, 
пред която са изправени традиционните междуправителствени организации при 
опита им да се приспособят към особеностите на ЕС, като тази трудност  трябва да 
бъде преодоляна, чрез подходящи инструменти. 

Можем да кажем, че всички дейности на институциите на ЕС и на държавите-
членки съответстват на принципа на единство при външното представяне на ЕС. Във 
всички международни споразумения и организации трябва да се цели пълноправно 
членство и максимално участие на ЕС. Това може да се осъществи чрез  приемане на  
общи или съгласувани позиции, които са в съответствие със задължението за лоялно 
сътрудничество.  

Интегрираната морска политика не е универсална политика, подходяща за спра-
вяне с всички проблеми в морските области. Напротив, тя се стреми да насърчава 
мерки, които са адаптирани към индивидуалните нужди на различните крайбрежни 
региони на Европа, както и на различните океани и морета, които заобикалят евро-

                                                            
5 COM(2008) 534 окончателен Европейска стратегия за мореплавателските и морските из-
следвания – Съгласувана рамка на Европейското научноизследователско пространство в 
подкрепа на устойчиво използване на океани и морета. 
6 Доклад за прилагането на европейската стратегия за сигурност – предоставяне на сигурност 
в променящ се свят, одобрен от Европейския съвет, който бе проведен в Брюксел на 11 и  
12 декември 2008 г. и който бе изготвен под отговорността на Върховния представител на ЕС 
Хавиер Солана. 
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пейския континент. С цел да осигури, че изпълнението на ИМП изцяло отговаря на 
тревогите на крайбрежните общества и за да улесни подобреното морско управление, 
се работи в насока за  развитие на  индивидуални подходи, пригодени към всеки 
басейн. Тъй като морските предизвикателства по природа са споделени с всички 
крайбрежни държави, стратегиите на база басейн трябва да се разработят в тясно 
сътрудничество със съседните партньори. 

Регионални морски стратегии са изготвени за Арктика7, Балтийско море8,   
Средиземноморието, Атлантическия океан и Черноморския регион.  

В момента продължават усилията в контекста на Конвенцията за защита на мор-
ската среда на Североизточния Атлантически океан (OSPAR)9 за привеждане в 
съответствие на стратегическите цели с тези на Рамковата директива за морска стра-
тегия10. Забележителният растеж в сектора на туризма на атлантическите икономики 
и засиленото опазване на тези природни райони, са основни въпроси, по които трябва 
да се работи. Атлантическият морски басейн има голям потенциал за развитие на 
морски възобновяеми енергийни източници: ветрогенератори, енергия от приливите 
и отливите, енергия от морските течения и от вълните – всички те имат значителен 
потенциал за развитие.  

Черно море също е изправено пред големи предизвикателства като еутрофика-
ция, химическо замърсяване, заплахи за биологичното разнообразие и сериозно нама-
ляване на живите морски ресурси, дължащо се главно на недостатъчни мерки за 
съхранение на риболовното стопанство на равнище морски басейн. Букурещката 
конвенция за опазването на Черно море от замърсяване остава единствената голяма 
регионална морска конвенция в Европа11, по която ЕС не е страна, и това отчетливо 
възпрепятства по-голямо участие на ЕС в действия, които са насочени конкретно към 
опазване на околната среда. В рамката на инициативата на ЕС за полезни взаимодей-
ствия за Черно море, са разработени секторни партньорства по околна среда, транс-
порт и енергетика за изпълнението на проекти от регионално значение, като се обе-
диняват ресурси от бюджета на ЕС и от други източници, включително международ-
ни финансови институции.  

Много важно е да обърнем внимание и на сътрудничеството на регионално рав-
нище по инструментите на Интегрираната морска политика, както и развитието на 
двустранните отношения със стратегически партньори. 

Можем да отбележим насърчаването регионалното сътрудничество по разработ-
ването на напречни инструменти за интегрирано създаване на политики, като това 
по-специално засяга интегрираното наблюдение на морските дейности, подобряване-
то на морските знания, морското пространствено планиране и зони с интегрирано 
крайбрежно управление заедно с трети държави, които делят едни и същи морски 
басейни с ЕС. 

 
 
Освен това, в контекста на Рамковата директива за морска стратегия, продължа-

                                                            
7 Съобщение на Комисията „Европейският съюз и арктическият регион“, COM(2018) 763 
8 Съобщение на Комисията „Стратегия на Европейския съюз за региона на Балтийско море“, 
COM(2019)  
9  OB L 104, 3.4.2018г., стр. 2-21  
10 OB L 164, 25.6.2018г., стр. 19-40 
11  Съобщение на Комисията „Стратегия за Черно море – нова инициатива за регионално сът-
рудничество“ СОМ(2017) 160 окончателен. 
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ват усилията за увеличаване на диалога за по-голямо опазване на морската околна 
среда със съседни партньори както на двустранно, така и на регионално равнище, 
включително посредством регионалните морски конвенции.  

Друга опорна точка в международното измерение на на морската политика на ЕС 
е диалогът за взаимодействие с международни партньори. Чрез него се  създава 
платформа за изграждане на съюзи, насърчава взаимното разбирателство и прави 
възможен обмена на най-добри практики. 

Понастоящем са в ход редица секторни диалози с ключови партньори по въпро-
си, свързани с интегрираната морска политика, като морски транспорт, корабо-
строене, екологични въпроси, въпроси, свързани с трудовата заетост и социални 
въпроси, както и управлението на ресурсите на риболовните стопанства. Тези диало-
зи обикновено са на база споразумения или меморандуми за разбирателство.  

В морските политики, в процес на разработване от някои от ключовите между-
народни партньори на ЕС (напр. Канада, Норвегия, Япония, САЩ, Бразилия, Индия, 
Русия и Китай) могат да се открият много общи черти в принципите, целите и 
начините за постигане. В частност, във всички тях се признава необходимостта от 
интегриран подход за насърчаване на опазването и устойчивото използване на 
океаните и моретата, както и на устойчивия растеж в крайбрежните региони. 

Изводът, който може тук да се направи е, че постепенно трябва да се увеличи 
обхвата на секторните диалози към по-всеобхватно сътрудничество по глобалните 
въпроси на морското дело. За да бъде постигнат оптимален резултат трябва да се 
върви към увеличаване на прозрачността и съответствието между различните засег-
нати сектори, с оглед по-добре да идентифицира полезните взаимодействия. Важни 
елементи в развитието следва да бъдат морското наблюдение, морското познание, 
интегрираното управление на крайбрежните зони и развитието на морските техноло-
гии. 

Много важно е да се засили ролята на Общността в многостранните форуми, 
свързани с морската тематика, както и да се насърчи глобалното членство в Конвен-
цията на ООН по морско право. Трябва да се работи за установяване на взаимно 
съгласие при диалози на високо равнище по морските дела с ключови партньори, 
осигурявайки полезни взаимодействия със съществуващи секторни диалози в други 
области на политиката.  

Международното измерение на морската политика на ЕС се изразява и в предо-
ставянето на помощ във връзка с  изменението на климата на океаните и на развива-
щите се крайбрежни и островни държави, в съответствие със стратегиите и инициа-
тивите на Общността за сътрудничество за развитие. Подкрепя се интегрирания 
подход, основан на екосистемата за съхраняването и устойчивото използване на мор-
ското биологично разнообразие, особено в райони извън национална юрисдикция, 
включително и за създаването на морски защитени зони. Важен елемент от междуна-
родното измерение е и сътрудничеството с Международната организация на труда 
(МОТ) за насърчаване на достойни условия на работа в морския сектор, както и про-
дължаване на действията за осигуряване на свобода, безопасност и сигурност на пла-
ването, включително действия за борба с пиратството.  

 

Накрая можем да обобщим, че интегрираният подход към морското дело започва 
да се налага навсякъде по света, като златен стандарт за морско управление и Интег-
рираната морска политика на ЕС го определя, като водещ в тази сфера. Международ-
ното измерение трябва да продължи и укрепи сътрудничеството по изследователски 
дейности с трети държави с цел да увеличи участието в международни изследовател-
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ски програми от голям мащаб, и с държави, съседни на ЕС, с цел дефиниране на 
общи регионални морски изследователски стратегии, както и да разработи стратегии 
за всички, засягащи го споделени морски басейни. 
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Abstract: The expansion of the Internet technologies in the 21st century brings intellectual 
property, and in particular copyright, as a key element in the digital age. The modern 
media is no longer just a means of mass communication, it is something much more 
comprehensive that merges media, computers, telecommunications, and dominates in social 
and cultural life. Information is just one of the many types of cultural media content. This 
paper presents a ULSIT’ project to raise awareness of copyright and related rights in the 
university environment and the opportunities that the protection and use of intellectual 
property rights in the media provides for the economic development. 

Кey words: Internet, intellectual property, copyright literacy, media, media content. 
 
Анотация: Експанзията на Интернет технологиите през XXI век извежда инте-
лектуалната собственост и в частност авторското право като ключов елемент в 
дигиталната епоха. Съвременните медии вече не са само средства за масова кому-
никация, те са нещо много по-всеобхватно, което слива медии, компютри, теле-
комуникации, и господства в социалния и културния живот. Информацията е само 
един от многото видове културно медийно съдържание. Настоящият доклад 
представя проект на УниБИТ за  повишаване на осведомеността за авторското 
право и сродните права в университетска среда и възможностите, които опазване-
то и използването на правото на интелектуална собственост в медиите дава за 
икономическото развитие.  

Key words: Интернет, интелектуална собственост, авторскоправна грамотност, 
медии, медийно съдържание.  

 

 
Информацията в XXI век е ценност. Способността да различаваш факт от мне-

ние, истина от лъжа, да разчиташ подвеждаща информация от проверена статистика 
се оказа абсолютна ежедневна необходимост за здравословен и безопасен начин на 
живот, особено по време на криза. Обществото е склонно да се поддава на слухове, 
обхванато от паника и страх, лесно загубва баланса. Тук е ролята на медиите като 
инструмент за недвусмислена интерпретация и коректив на властта. Силата на жур-
налистиката е в отговорността, която носят те, представяйки информацията на хората 
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по достъпен и разбираем начин във вид на медийно съдържание. Интернет и бурното 
развитие на технологиите позволи бързото му разпространение в дигитална среда, 
където ресурси, услуги и специалисти са в синергия  по отношение на създаването, 
съхранението, достъпа, използването, сигурността и защитата на информацията. 
Дигитализацията осигурява достъп до информация в глобалната мрежа едновременно 
на много потребители без ограничения във време и пространство, но с това изисква и 
налага нови форми и стандарти за защита на авторското право и интелектуалната 
собственост. [4].  

Университет по библиотекознание и информационни технологии работи по 
проект „Модел за изследване и повишаване на авторскоправната грамотност в ме-
диите в университетска среда“, спечелен в конкурс за финансиране на фундаментал-
ни научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г. на Фонд „Научни 
изследвания“ към Министерство на образованието и науката. Проектът предвижда 
изграждане на научна мрежа, която да разработва международни инициативи, свърза-
ни със защитата на авторското право и сродните му права в медиите, зачитане труда 
на работещите в медиите и техните права и повишаване авторскоправната грамот-
ност в медиите на обучаващите се студенти в специалности в направление 3.5 
„Обществени комуникации и информационни науки“ в УниБИТ и студенти, обуча-
ващи се в сходни специалности в други висши училища, ще се проучи и предлагано-
то от висшето образование образователно съдържание и програми, отговарящи на 
този спектър от знания и компетенции. Процесът ще допринесе за професионалното 
израстване на младите учени и докторанти, включени в дейностите му, ще се напра-
вят научни изследвания и ще се получат нови знания и споделени ценности. 

Науката в България има значим потенциал в повечето основни направления на 
съвременните научни изследвания. [7, 8] Информационното общество на XXI век 
ускорява темповете на развитие на интелектуалната дейност на човека, създават се 
уникални творчески резултати в областта на индустрията, науката, литературата и 
изкуството. Аудиторията има потенциален достъп до безпрецедентен набор от източ-
ници на журналистически материални, а медиите играят изключително важна роля в 
динамичните и все по-сложни общества в наши дни. Законовите права на авторите на 
творческите продукти в медиите са правата на интелектуална собственост, което 
трябва да се разглежда като обективно и субективно право, учебна дисциплина и 
наука. [12, 13] 

В учебните планове на висшите училища отсъства дисциплина, свързана с автор-
ското право в медиите.[11] До момента в България няма проведено изследване относ-
но авторскоправната грамотност в медийната индустрия сред студентите, обучаващи 
се в специалности като журналистика, медии, връзки с обществеността, 
комуникации, както и за установяването на авторскоправната компетентност на спе-
циалистите в тази сфера. Наблюденията показват, че тази компетентност не е на 
необходимото ниво, съществува реална нужда от допълнителни знания и обучение. 
Не се познават и съществуващите модели и добри практики в Европа и света.  

Основната цел е научноизследователска и практическа дейност, свързани с фор-
мирането на авторскоправна компетентност на студентите и създаване на концепция 
за по-нататъшното ù усъвършенстване като база за повишаване качеството на обуче-
нието във висшето образование в България, от една страна, а от друга – подобряване 
на медийната и културната среда в държавата по отношение на свободата на словото, 
плурализма и демокрацията.   
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Теорията разглежда медиите като средства за масова комуникация, които следват 
техническия прогрес – от изобретяването на печатарската преса на Гутенберг, на 
радиото, телевизията, електронните медии до Интернет. Комуникацията като инфор-
мационно взаимодействие е ключов елемент още в античността – Аристотел пише, че 
речта има три основни елемента, които са неразривно цяло: оратор, предмет на речта 
и слушател.[1] В съвременния свят хората търсят начини за предаване на информа-
цията по най-бързия начин и този процес на предаване и обмен на съобщения, сим-
воли, знаци, послания, системи на поведение е опосредстван от всеобхватността на 
съвременните медии. 

Информационните и комуникационните технологии вървят устремено нагоре. 
Динамиката на развитие на технологиите стимулира все повече многообразието на 
платформите, чрез които се разпространява медийно съдържание. В новото хипер-
пространство, обогатено с възможностите на Интернет, медийната култура на об-
ществото става все по-актуална тема на човечеството. Бъдещето се ориентира към 
транскултурно мислене, позитивна образователна среда и ефективно кариерно разви-
тие. В контекста на взаимодействие между образование, икономика, иновации от 
особено значение за тяхната успешна реализация е интелектуалноправната грамот-
ност, в частност авторското право и сродните му права, на студентите, които се обу-
чават в направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки“.  

В Университета по библиотекознание и информационни технологии се обучават 
студенти по професионално направление „Обществени комуникации и информа-
ционни науки“ в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в специалнос-
ти: Библиотечен и информационен мениджмънт, Архивистика и документалистика, 
Библиотекознание и библиография, Печатни комуникации, Информационни ресурси 
на туризма, Комуникации и информиране, Обществeни политики и практики; и в 
образователно-квалификационна степен „магистър“ – Библиотечни колекции, 
Библиотечно-информационен и културен мениджмънт, Бизнес и административни 
информационни технологии и комуникации, Защита на културно-историческо 
наследство в Република България, Издателски бизнес и електронни ресурси, 
Културен туризъм, Културно-историческо наследство в съвременната информацион-
на среда, Медийна информация и реклама, Мениджмънт на документи и архиви, 
Музеен и арт мениджмънт, Религиозно културно наследство, Управление и информи-
ране при стратегическите комуникации, Читалищно дело, Държавност, духовност и 
лидерски практики, Културни политики и културни взаимодействия в Югоизточна 
Европа. За повишаване на компетенциите на бъдещите специалисти е необходимо 
повишаване на тяхната дигитална грамотност, а именно: информационна грамотност, 
технологична грамотност, медийна грамотност, както и авторскоправна грамотност в 
медиите. Към момента учебните планове на студентите в УниБИТ, обучаващи се в 
професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“, 
както и учебните програми на други университети, не предлага обучение, свързано с 
авторскоправната грамотност. 

Изследването, което прави УниБИТ, разкрива състоянието и особеностите на 
медиите като обекти на интелектуална собственост и как технологиите въздействат 
върху трансформацията на медиите в интелектуалноправен аспект, в частност автор-
ско право и сродните му права. Актуалността на проучването се подчертава от все 
по-натрапчиво очертаващата се тенденция за свободно използване на медийно съдър-
жание в дигиталното пространство с комерсиална цел и липсата на познание по ав-
торско право и сродните му права в медиите в университетска среда. 
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Създателите на медийни продукти си взаимодействат с потребителите на медий-
но съдържание. Този каузалитет/връзка е предпоставка всеки да осъзнава ролята си и 
да зачита другия – първите като автори на знание, информация и култура за общест-
вото, а вторите – като ценители в процеса на преодоляване на дигиталното разде-
ление и изолация и необходимостта това да е обвързано със съблюдаване на автор-
ското право и сродните му права в медиите.[9] 

В XXI век е на лице организирано обединяване на различни медийни индустрии – 
вестници, радио, телевизия, комуникационни мрежи, медийни комплекси от нов 
модел, които се превръщат в основен пазар на бъдещето. Проблемът от гледна точка 
на авторскоправната грамотност е разглеждан фрагментарно, което обуславя създава-
не на обучителни курсове и формиране на целенасочено обучение на студентите – 
бъдещи специалисти по журналистика, връзки с обществеността, печатни комуника-
ции и други относно спазването на авторското право и сродните му права в медиите, 
действащите правни норми, включително изключенията и ограниченията на автор-
ските права за библиотеките, образователните институции, музеите и архивните уч-
реждения. Новото време категорично изисква висока авторскоправна компетентност 
в медиите, както в университетска среда, така и на мениджърите и специалистите, 
които създават медийно съдържание. 

В проучване на Центъра за изследване на демокрацията сред регионалните медии 
с интернет платформи в България са констатирани тревожни процеси с разрушителни 
последици по отношение на плътност на медийното съдържание, независимостта, 
прозрачността и зачитането на авторските права в медиите. [3] Препоръките да се на-
сочи общественото внимание към тези проблеми, да се потърсят външни автори с 
необходимата компетентност, да се изгради мрежа от разследващи и аналитични 
журналисти, от професионални редактори все още са в сферата на добрите пожела-
ния. Тук е ролята на университетите да насочат усилията си за повишаване на квали-
фикацията на журналистите, но и на студентите като отговорни граждани и потен-
циални потребители на медийно съдържание.  

Журналистиката днес отразява заобикалящия ни свят и медиите играят изключи-
телно важна роля в динамичните и все по-сложни общества в наши дни. Факт е, че в 
съвременните интернет медии преобладават информационните текстове над анали-
тичните, а новините не са обект на авторски права. [2] Новините циркулират по-
бързо от всеки друг период в историята на човечеството заради изобилието от източ-
ници, които бълват снимки и информация за всякакви събития. Коментарните тексто-
ве и разгорещените дискусии по всякакви въпроси генерират трафик и привличат 
публика. Аудиторията има потенциален достъп до безпрецедентен набор от източни-
ци на авторски материали. А все по-рядко се подписват авторите, не се упоменават 
имената на външните автори. Това сериозно вреди на качеството на медийното 
съдържание.  

Според правната теория държавата защитава три типа интереси: индивидуални, 
национални (обществените интереси), общочовешки (световно признати хумани-
стични права и ценности). Следователно трябва да бъдат защитени интересите на 
журналистите – авторите на журналистически материали, в сферата на медиите без 
да се нарушава балансът между бизнес, общество, държава. В този контекст актуал-
ността и значимостта на научната проблематика се определят от икономиката, бази-
рана на знания и развиването на нови пазарно-ориентирани специалности в привлека-
телни области на знанието, които изискват синкретично участие на различни изкуст-
ва, медии, технологии. От другата страна е необходимостта от адекватно професио-
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нално обучение на студентите по журналистика, връзки с обществеността, печатни 
комуникации и др. по въпросите на авторското право и сродните му права в медиите.  

Законовите права на авторите на творческите продукти в медиите са правата на 
интелектуална собственост. Интелектуалната собственост е собствеността върху ин-
формацията, която интелектуалните продукти съдържат, като техните създатели имат 
пълното право на собственост върху тях. С други думи казано, правото на интелек-
туална собственост трябва да се разглежда като обективно и субективно право, учеб-
на дисциплина и наука. Създаването на условия за развитие на креативно мислене и 
авторскоправна компетентност в областта на медиите в университетска среда ще 
допринесе за по-висока конкурентоспособност на обучаващите се на пазара на труда 
и за утвърждаване на активно гражданско общество.  

Формирането на авторскоправна компетентност в медиите на студенти, обучава-
щи се в специалности по професионално направление 3.5 „Обществени комуникации 
и информационни науки“ в УниБИТ, минава през проучване, анализ и приложение на 
концепция за обучителен курс, съобразен с професионалното направление. Ще бъдат 
засегнати само проблемите, свързани с авторското право и сродните му права върху 
медийни продукти, плод на журналистическия труд в традиционните и електронни 
средства за масово осведомяване, всички други проблеми ще са само гранично раз-
гледани. Така студентите ще придобият нови знания и ще развият критично мислене. 
Затова разработването на обучителен курс, съобразен с професионалното направле-
ние на студентите, е стъпка в посока да се насърчават творчеството, научната дей-
ност и правната култура на младите хора.  

Съвременното информационно общество налага нови изисквания към компетен-
циите и адекватните на съвремието познания на обучаващите се студенти в специал-
ности, които ги подготвят да бъдат журналисти, работещи в медиите, в професио-
нални направления, свързани с информационни и социални науки, тъй като в нас-
тоящия момент тези науки са едни от най-динамично развиващите се. Появата на 
нови комуникационни и информационни технологии, на нови носители на инфор-
мация и нови медии предопределят стремежа на авторскоправното законодателство в 
цял свят да отговори на тази динамика, да не изостава от настъпващите промени и да 
осигури необходимата правна рамка. [5, 10] От своя страна редакциите и журналис-
тическите организации трябва да създадат и прилагат авторскоправна политика като 
важен и необходим инструмент, който да внася яснота относно спазването на автор-
ското право, по отношение на възникващите въпроси при предоставянето на жур-
налистически продукти – традиционни и в онлайн среда. Това изисква висока 
авторскоправна компетентност на мениджърите и собствениците на медиите, както и 
на студентите, които се обучават по съответните на разглежданата проблематика 
дисциплини. Спецификата на образованието в специалност журналистика, медии, ко-
муникации е пряко свързано с разпространението на информация и знания. Следова-
телно професионалните знания, умения и опит, които студентите получават по време 
на обучението, са аналогични на необходимите за разпространението на информация 
и знания в областта на интелектуалната собственост. Това ги задължава да бъдат 
подготвени за работа в тази област.  

Богатата гама от информационни продукти, услуги, техника и технологии, които 
по своята същност са интелектуални продукти, за чиято интелектуална собственост е 
логично студентите да имат добри познания, би било важно да влезе в курсове, 
семинари и други форми на обучение в университетска среда. Липсата на компетент-
ност в областта на интелектуалната собственост на завършилите снижава ефектив-
ността от реализацията им и това се отразява върху състоянието на информационната 
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грамотност. Включването на обучението по интелектуална собственост, в частност 
авторско право и сродните му права в медиите в учебните планове на студентите е 
естествено и необходимо. Необходимо е последващо обучение и на действащите 
журналисти.  

Всичко това е предпоставка да бъде създаден модел повишаване на авторско-
правната грамотност в медиите в университетска среда и популяризиране на интелек-
туалноправните аспекти в медийната индустрия в Р България.  

Медиите са най-важният инструмент за утвърждаване на свободата на изразяване 
в публичната сфера. [6] Стимулират дебата, осигуряват пространство за разгръщане-
то му, предлагат коментари и мнения, формират общественото мнение, а често 
насърчават и утвърждаването на някои ценности. Медиите представят образователни, 
забавни, културни и артистични форми на изразяване. Те играят и важна роля в ико-
номиката, създават работни места и генерират доход. Медийното съдържание въз-
действа върху обществото.  

Анализът и обобщаването на съвременните тенденции и постижения в раз-
витието на съвременното информационно общество, развитието на интелектуално-
правните аспекти в медийната индустрия, важността на въпросите, свързани с инфор-
мираността в областта на авторското право и сродните му права в медиите, насочва 
изследователския интерес в настоящия проект към обмислянето и създаването на 
модел на повишаване авторскоправната грамотност в медиите в университетска сре-
да като част от ефективна стратегия за популяризиране на авторскоправната грамот-
ност в медиите в университетска среда.  

Изследвайки проблематиката, свързана с авторскоправната компетентност и гра-
мотност в медиите в университетска среда, чрез анализи, сравнения и обобщения ще 
се достигне до: нови научни продукти; ново учебно съдържание в академични прог-
рами и за целите на продължаващото обучение; изготвяне на практико-приложни 
модели на авторскоправна политика за медиите, отговаряща на съвременната инфор-
мационна среда и на конкретната специфика и нужди. Така ще се подобри значител-
но качеството на закрилата на интелектуалната собственост на авторските материали 
на журналистите и ще се повиши авторскоправната грамотност в медиите сред сту-
дентите.  

Ролята на медиите в демократичното общество не се променя, но се налага поня-
тието за медиите да се промени така, че да отговаря на изменящата се многоизмерна 
действителност, да гарантира ниво на защита и да урежда задълженията и отговор-
ности в унисон с нормите на Съвета на Европа.  
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Анотация: Научният доклад разглежда фигурата на изпълнителния лист като 
основен документ в изпълнителното производство и набляга на развитието му на 
основание принципите на правовата държава и върховенството на закона. Извър-
шен е кратък обзор на темата за дигитализацията на правосъдието, настоящия 
етап и бъдещи прогнози, както и евентуално преминаване към електронни съдебни 
актове, в това число и изпълнителни листи. 

Ключови думи: изпълнителен лист; върховенство; дигитализация; право. 
 
Abstract: The scientific report regards the figure of the executive list as the main document 
in the executive proceedings and emphasizes its development on the basis of the rule of law 
and the rule of law. A brief overview of the topic of the digitisation of justice, the current 
stage and future projections, as well as a possible transition to electronic court acts, 
including executive lists, has been carried out. 

Key words: executive list; rule; digitization; law. 
 
 

Изпълнителният лист е познат на българското законодателство като изпълните-
лен документ още от възникването на първите процесуални закони по време на 
Третата българска държава. Той е най-често срещаният акт, който поставя началното 
на изпълнителния процес, определя външните рамките на изпълнителното производ-
ство и предоставя на кредитора възможността да упражни намеса в чуждата правна 
сфера на неговия длъжник. Тези негови функции го превръщат в актуална тема, коя-
то привлича вниманието към изясняване на неговите основни характеристики, реди-
ца дискусионни аспекти от неговата регламентация, както и към търсене на способи 
за тяхното преодоляване. 

                                                            
1 Маргарита Красимирова Събева завършва с отличие „право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ 
през 2013 г. От началото на 2014 година работи като адвокат в сферата на търговското право 
при Бургаска адвокатска колегия, като в практиката си се занимава предимно с процесуално 
представителство в съда. От септ. 2016 година е докторант на свободна докторантура при БСУ, 
ЦЮН, направление „Граждански процес“. 
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Изпълнителният лист бележи прехода между исковото и изпълнителното произ-
водство и отваря пред един кредитор вратите на „процесуалната принуда“. В тази му 
роля силно проявление намира основният стълб на правовата държава – идеята за 
върховенството на правото. Правовата държава предполага пълно подчинение на 
дейността на държавата с правото чрез изграден способ за признание, обезпечаване и 
подсигуряване на основните права и свободи на отделната личност. Затова и изпъл-
нителният лист с оглед неговата санкционираща функция отразява пряко правовата 
държава като механизъм за обществена сигурност и стабилност.  

Производството по издаване на изпълнителен лист и самият писмен документ 
почиват на изрично предвидени в процесуалния кодекс правила, а отклоненията от 
тях водят до опорочаването на изпълнителния лист. Изпълнителният лист е писмен 
съдебен акт – компетентни да издават изпълнителни листи са единствено и само об-
щите съдилища, като българската правна система не предвижда издаването на изпъл-
нителни листи от други органи. На следващо място, изпълнителният лист пред-
ставлява точен препис на диспозитива на изпълнителното основание, послужило за 
неговото издаване, с което се допълва изискването му за форма и съдържание. С из-
пълнителния лист съдът разрешава принудителното изпълнение, т.е. санкционната 
намеса в правната сфера на длъжника, а оттам идва и ролята му на  заповед на съда за 
принудително изпълнение. На тази заповед съдия-изпълнителят дължи безпрекослов-
но подчинение, като не би могъл да откаже изпълнителни действия . 

Затова при изследване на фигурата на изпълнителния лист върховенството на 
правото и правовата държава могат да бъдат ярко усетени като принципи, които 
действат двупосочно – от една страна да осигурят свобода в гражданското общество, 
но от друга страна тази свобода да не е безкрайна, а под определена обективна мяра. 
И в този смисъл, използването на държавна принуда в изпълнителното производство 
налага стриктно спазване на закона.  

Безспорно голямо е значението и ролята на изпълнителния лист в съдебната сис-
тема не само в държавата ни, но и във всички страни, в които следва да бъде изпълне-
но решение на българския съд. Съгласно правната доктрина изпълнителното произ-
водство представлява сурогат на доброволното изпълнение. Изпълнителният лист в 
качеството си на съдебно изявление замества личната воля на длъжника за изпълне-
ние. Принудителното изпълнение възвръща баланса в отношенията, връща справед-
ливостта и еквивалентността в гражданските отношения, противостои на неоснова-
телното обогатяване на едно лице за сметка на друго. Изпълнителният лист е толкова 
значим поради една своя съществена функция – той разрешава, оправдава и узаконя-
ва намесата в чужда правна сфера, служи като опорна точка за целия изпълнителен 
процес, който ще се развие след това, като го привежда в съответствие с буквата на 
закона. 

Изхождайки от разпореждащата му функция, изпълнителният лист представлява 
заповед до съдебния изпълнител да започне изпълнително производство. С оглед 
диспозитивното начало, съдебният изпълнител е овластен да действа едва след като е 
сезиран с изпълнителен лист по надлежен начин. Оттук следва и изводът, че право-
мощията си съдебният изпълнител черпи от изпълнителния лист – той го овластява и 
същевременно задължава да действа с принуда. Това е същността на правомощие, 
делегирано от държавната администрация – едновременно правото и задължението 
да изпълниш действия по служба. Би могло да се твърди, че в качеството си на съде-
бен изпълнител нямаш право на собствена преценка, дължиш изпълнение на служеб-
ното си задължение, като е абсолютно забранен и противоконституционен отказът от 
правосъдие. Този принцип запазва действието си и на този етап от гражданското 
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съдопроизводство. Съдебният изпълнител има точно регламентирани права и задъл-
жения, които водят до удовлетворяване на кредитора в постигането на целта му да му 
се предаде „дължимото”. Съдебният изпълнител черпи и права, и задължения от из-
пълнителния лист. Той се нарежда на следващо място след нормативната уредба в 
йерархията от правила, които изпълнителят е длъжен да съблюдава. Отчасти се 
поражда проблемът за конкуренцията между волята на кредитора и записаното в из-
пълнителния лист.  

Законът е предвидил изрично издаването на изпълнителния лист на материален 
хартиен носител. В Закона за съдебната власт и в процесуалните закони е предвидена 
възможността на съдилищата да издават актове и да осъществяват всички други 
предвидени в закона процесуални действия в електронна форма. Практическото при-
ложение на тези възможности обаче е все още силно ограничено, а за някои органи 
на съдебната власт дори и не се реализира в никакви направления. Така например, 
към настоящия момент, освен принципът за случайно разпределение на делата и 
въведеното задължение за съдилищата да публикуват актове на съдебните си сайтове 
онлайн, идеята за електронното правосъдие не е напреднала съществено. 

Постъпление в тази насока е създаването на Електронния портал за електронно 
правосъдие като система за електронни съдебни дела, която да предостави достъп на 
страните и техните представители до техните дела. Тази система страда все още от 
съществени недостатъци – регистрацията и достъпът до нея са силно формализирани, 
все още са налице съдилища, които не са се присъединили към нея, както и липсва 
единна практика в национален мащаб както се качва в папката на електронното дело 
и общо взето всеки съд действа по собствено усмотрение. Процедурите за регистра-
ция в Единния портал за електронно правосъдие и за достъп до конкретно електрон-
но дело е необходимо също да бъдат електронизирани, като се направи възможно по-
даването на заявления за регистрация и достъп и в електронна форма, а не личното 
им подаване в съда.  

С нарастващата тенденция към дигитализация е абсолютно сигурно, че тази идея 
ще бъде преосмислена. По всяка вероятност назрява реформа на съдебната система 
чрез въвеждане на електронно правосъдие, което да осигури възможности на гражда-
ните за упражняване на свои процесуални права в електронна форма, както и издава-
не на съдебни актове в електронна форма чрез електронен обем на документи. По 
всяка вероятност изпълнителен лист в електронен вариант ще представлява годен 
електронен документ за принудително изпълнение. Така или иначе, към настоящия 
момент тази реформа е само замисъл и стъпки към нейното реализиране не са пред-
приети. 
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Abstract: The COVID-19 crisis is different from the many previous difficulties that 
humanity has faced so far. Non-essential services have been severely damaged, which has 
also affected the determination of some members of society to violate the anti-epidemic 
measures. In the service of the fight against violations of public order, various technical 
means have appeared, which are the subject of this article.  
 
Keywords: COVID-19, Technical measures, Administrative violations, personal data, 
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1. Увод 
 

Пандемията от COVID-19 влияе двустранно на пазара, както по отношение на 
търсенето, така и по отношение на предлагането. Икономическите щети, които про-
тивоепидемичните мерки налагат се отразяват в по-мащабна степен на обществото, 
като многобройни негови представители поставят въпроси за целесъобразността на 
предприетите ограничавания на техни лични и социално-икономически права.  
Естествен човешки стремеж е при наличието на ограничаване на права да стане ясно 
дали това наистина е необходимо, в каква степен и при какви условия. Извършването 
на правонарушения се явява естествено следствие от липсата на информация, невяр-
ната информация или нежеланието на правонарушителите да се съобразят с профе-
сионалните познания на компетентните органи, които налагат мерките. За самите 
правоприлагащи органи също се появяват редица трудности, предвид уникалността 
на възникналата епидемиологична ситуация. Такива са например:  

– В каква степен предоставените средства за защита, отговарят на най-високи-
те световни стандарти? 

– По какъв оптимален модел могат за осъществяват своята дейност в условия-
та на обвързвана компетентност или оперативна самостоятелност, както и в 
процеса на своята контролна вътрешноведомствена и външноведомствена 
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контролна дейност биха могли да спазват препоръчаната от компетентните 
органи дистанция? 

– Как да се диференцират ясно случаите на административни нарушения на 
противоепидемичните мерки и на наказателните състави на НК? 

 

Ефективното преодоляване на възникналите заболявания е свързано и с нацио-
налната сигурност на страната1. Те пораждат сериозни последици в икономическата, 
художествено – творческата, образователната, административно-управленската и 
другите области и сфери на социалната практика. 

Различни технически средства предоставят възможност за осъществяване на пре-
вантивна, преустановителна и възстановителна дейност от страна на органите на реда 
и контролните органи в отделните стопански сфери. Техните особености ще бъдат 
разгледани в последващото изложение.  

 
2. Общ преглед на концепцията за използване на технически средства с цел 

превенция и противодействие на административни нарушения в условията на 
пандемия от COVID-19. 

 

Административното нарушение и неговите особености са всеобхватно посочени 
в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Съгласно чл. 6 от 
ЗАНН: „административното нарушение представлява деяние, което нарушава устано-
вения ред на държавно управление. Същото е извършено виновно и е обявено от 
закона за наказуемо с административно наказание, което се налага по администра-
тивен ред2”. „Деянието“, като елемент от това определение е категория на психоло-
гията. То може да се прояви в две форми: действие и бездействие. Действието е сис-
тема от различни телодвижения. Контрол върху тях упражнява съзнанието и насоче-
ността им е резултат от дадено решение на извършващия ги субект. Извършваните от 
субекта телодвижения имат определена цел, която в условията на извършване на 
административно нарушение е противоправна. От гледна точка на човешката физио-
логия може да бъде посочено, че при извършване на противоправно действие части 
от човешкото тяло преминават последователно от положение на покой в състояние 
на движение3. Проф. Димитър Михайлов, посочва че от психологическа гледна точка, 
действието представлява взаимовръзка между три основни елемента: движение, 
съзнание и воля4. Бездействието, като втората основна форма на деянието, е свързано 
с липсата на извършване на едно правнозадължително действие. Субектът, който 
извършва административно нарушение чрез бездействие е бил длъжен в конкретната 
ситуация да предприеме извършването на системата от телодвижения, но поради оп-

                                                            
1 Мария Нейкова, Понятието „Национална сигурност” – съвременни аспекти, Международна 
конференция, Център за юридически науки, Бургаски свободен университет, 2017, с. 76.89;  
AsenVodenitcharov. Civil aspects of National Security. - В: International Conference Knowledge – 
Based Organization, 2015, Vol. XXI, No 1, p. 143–147. Асен Воденичаров Европейската правна 
сигурност и формирането на нормативната основа за алтернативното решаване на потребител-
ски спорове. В: Наука, образование, сигурност - том 3: Югоизточна Европа: Новите заплахи 
пред регионалната сигурност, Нов Български Университет., С., 2016, с. 571-586. 
2 Закон за административните нарушения и наказания, обн. ДВ. бр.92 от 28 Ноември 1969 г. 
посл. изм. и доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2020г. 
3 Стойнов, А., Наказателно право обща част. Сиела, 2011, с. 144. 
4 Михайлов, Д., Особености на деянието при усложнена престъпна дейност. София: Наука и 
изкуство, 1967, с. 20. 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

336 

ределени причини не го не направил. Извършването на административни нарушения 
на противоепидемичния режим в условията на пандемия от COVID-19 е възможно 
както във формата на действие, така и във формата на бездействие. В случай, че бъде 
постановена законодателна мярка, която да задължава гражданите да не напускат 
домовете си с цел превенция на разпространението на вирусната инфекция, наруша-
ване на това задължение ще бъде извършено чрез действие. И в зависимост от об-
ществената си опасност може да представлява или административно нарушение, или 
престъпление. Същото важи и за случаите, когато медицински специалисти след из-
следване на взети проби от пациент, установят, че същият е носител на заразната бо-
лест и е необходимо да бъде поставен под карантина за определен срок5. Различни 
административни нарушения, както и престъпления могат да бъдат извършени и под 
формата на бездействие. Такива ще бъдат случаите, когато медицински експерт от-
казва да участва в лечението на пациент, след като за последния е станало известно, 
че е приносител на вирус COVID-19.  

С цел да бъдат предотвратени и преустановени административни нарушения 
спрямо противоепидемичния режим могат да бъдат използвани разнообразни техни-
чески средства. Чрез някои от тях може пряко да бъде наблюдавано поведението на 
лица, поставени под карантина. Други предоставят възможността за сигнализиране 
относно спазването на изискванията за физическа дистанция в обекти, които се 
посещават от по-големи групи от хора. Въпросите, които възникват при използването 
на тези средства най-често са свързани с правото на личен живот на гражданите, как-
то и защитата на техните лични данни. Мобилните приложения, които се създават от 
различни компании и чрез които държавни органи могат да получат достъп до лич-
ната информация на големи групи от граждани, повдигат въпроса за необходимостта 
от осигуряване на адекватни средства за сигурност на данните. 

 
3. „Contact tracing” приложения за осигуряване на защита от извършването 

на административни нарушения спрямо противоепидемичните мерки в 
условията на пандемия от COVID-19. 

 

„Contact tracing“ може да бъде определено като „проследяване на контакти“6. 
Това  понятие e познато на нормативната и научна лексика и на другите държави, 
като намира приложение и в областта на общественото здравеопазване7 и има богато 
съдържание8. По своята социална и юридическа същност то представлява процес на 
идентифицирането на физическите лица, осъществяващи контакти с носители на 
определени сериозни бактериални инфекции и други подобни заболявания, установя-
ването на техния статут и по-нататъшния мониторинг на техните контакти. Този 
правно-медицински инструмент намери приложение и при борбата със заболявания-
та, свързани с вирусите от нови тип през последните години SARS-CoV и SARS-
CoV-2. Благодарение на него може да бъде извършена високоефективна превантивна 

                                                            
5 Liang T., Handbook of COVID-19 Prevention and treatment. Zhejiang. Zhejiang University School 
of Medicine, 2020, с. 45. 
6 Jeffrey Kahn., Johns Hopkins, Project on Ethics and Governance of Digital Contact Tracing 
Technologies.JHU Press, 2020,  160 p. 
7  на английски език  –  contact tracing;  на италиански език – tracciamento dei contatti; на немски 
език - Rückverfolgung von Infektionsketten;  руски език – Отслеживание контактов; на френски 
език -  recherche des contacts (ou  traçage des contacts) и пр. 
8 Pia MacDonald. Methods in Field Epidemiology, Jones & Bartlett Publishers, p. 321 -349.  
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дейност, в която да участват не само държавните органи, но и гражданите. По този 
начин може резултатно да се противодейства и на веригите на предаване на вирусна-
та зараза от COVID-19. Скорошно изследване на Университета в Оксфорд прогнози-
ра, че използването на приложения, базирани на „contact tracing” може да намали 
броя на разпространението на COVID-19, тъй като същите дават представа за това 
колко души могат да бъдат заразени от всяко едно болно лице9. 

Съществуват, разбира се, гледни точки, според които изолираното използване на 
„contact tracing” без приложение на мерки за пълна физическа изолация, не би довело 
до необходимите резултати.  В Сингапур, например не е било достатъчно единствено 
„проследяване на контактите”, за да се ограничи разпространението на COVID-19. 
По актуални данни от 19.05.2020 г. към 20.04.2020 г. 1,1 млн. души там са инсталира-
ли приложение, базирано на „contact tracing” на мобилните си устройства. Като това 
представлява около една пета от населението на страната. Според източника на тази 
информация, при толкова малък брой използващи приложението лица означава, че 
има шанс само около 4% на всеки двама души да използват приложението10. Толкова 
ниско число, означава само едно, а именно – силно ограничаване на неговата ефек-
тивност и поставени цели. 

Превенцията и противодействието на административните нарушения в тази об-
ласт на социалната практика трябва да бъде съобразено с високите стандарти на съв-
ременните законодателства за защита на личните данни на гражданите, особено на 
държавите членки на Европейския съюз. Компании с голям сегмент в международ-
ните пазари за мобилни услуги, като Apple и Google предприемат действия, посред-
ством които да изяснят техническите параметри на предоставянето на услугите за 
проследяване на контакти. Предвид факта, че тези компании предоставят услугите си 
и в рамките на Европейския съюз прилаганите от тях методи са извършване на 
„Contact tracing” трябва да са съобразени с Общия регламент относно защитата на 
личните данни (GDPR)11. Легална дефиниция на понятието „лични данни” се дава от 
разпоредбата на чл. 4, ал. 1. В нея се посочва, че  „лични данни означава всяка ин-
формация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което 
може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да 
бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или не-
пряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни 
за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, спе-
цифични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, 
икономическата, културната или социална идентичност на това лице“.  

Чрез „Contact tracing“ може да бъде извършено идентифициране на физическо 
лице, както пряко, така и непряко. Последното зависи от съответните технически 

                                                            
9 https://www.sciencemag.org/news/2020/05/countries-around-world-are-rolling-out-contact-tracing-
apps-contain-coronavirus-how   
10 BlueTrace: A privacy-preserving protocol for community-driven contact tracing across borders 
Jason Bay, Joel Kek, Alvin Tan, Chai Sheng Hau, Lai Yongquan, Janice Tan, Tang Anh Quy 
Government Technology Agency Singapore, 2020. 
11 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент 
относно защитата на данните), OB L 119, 4.5.2016г., стр. 1–88. Общностният акт е изменян.  
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особености на конкретното мобилно приложение12. Важна особеност за допълнител-
ни гаранции относно защитата на личната сфера на гражданите, които използват 
услугите за проследяване на контакти е да бъде използвана псевдонимизация. Това е 
свързано с възможността потребителите да определят напълно свободно псевдоними, 
с които да бъдат идентифицирани в приложенията. Пример за място, където се из-
ползва „contact tracing” в нарушение на модерните принципи за защита на личните 
данни е Южна Корея. Въпреки че тази държава има много силно развита икономика 
и е изключително напредничава в модернизиране на всички области от обществения 
живот на гражданите й, проследяването на контактите в тази държава е свързано и с 
мерки на лицево разпознаване, разпознаване на допълнителни данни от мобилни те-
лефони и видеонаблюдение. В редица държави такива мерки не биха били допусти-
ми, защото нарушават основни принципи на законодателството в областта на защита-
та на личните данни13.  

Притесненията на гражданите, които биха желали да използват приложения за 
„contact tracing” често могат да бъдат свързани и с това, че достъп до техните GPS 
координати биха могли да получат и органи на правоприлагането – например различ-
ни полицейски служби. В САЩ след проведено наскоро изследване, чийто обект е 
мнението на около 2600 американски граждани е установено, че само един от четири 
души (около 27 %) изразяват желание да изтеглят хипотетично приложение, свързано 
с COVID-19, което да проследява тяхната GPS локация. Около 32 % пък биха изтег-
лили приложение, което не използва тяхната GPS локация, а единствено Bluetooth 
технология14. 

Ефикасността при използване на „contact tracing” зависи пряко от броя граждани, 
които са инсталирали съответните приложения на мобилните си устройства. Предвид 
факта, че използването на подобни приложения е доброволно, е необходимо да бъде 
предприето извършването на активна кампанийна дейност, посредством която повече 
хора да бъдат мотивирани да инсталират „contact tracing” програми. 

Приложенията за „contact tracing”, също така, изключват възможността да бъдат 
инсталирани от хора, които не използват смартфони. Следователно, би могъл да бъде 
направен извод, че голяма част от хората, които са застрашени от заразяване с 
COVID-19 остават извън обхвата на “contact tracing”, тъй като за тях са налице 
финансови затруднения, съответно липсва възможност за закупуване на смартфон, а 
тук попадат и по-възрастните хора, които не използват подобен вид устройства, но 
пък са една от най-големите рискови групи. Същото може да важи и за лица, които са 
със статут на мигранти на територията на определена държава. Те често са принуде- 

 

                                                            
12 Digital contact tracing: comparing the capabilities of centralised and decentralised data 
architectures to effectively suppress the COVID-19 epidemic whilst maximising freedom of 
movement and maintaining privacy. Christophe Fraser, Lucie Abeler-Dörner, Luca Ferretti, Michael 
Parker, Michelle Kendall, David Bonsall, Big Data Institute, Li Ka Shing Centre for Health 
Information and Discovery, University of Oxford, Oxford, UK, Wellcome Centre for Ethics and the 
Humanities and Ethox Centre, University of Oxford, UK, 2020, p. 12. 
13 https://www.businessinsider.com/coronavirus-south-korea-tech-contact-tracing-testing-fight-covid-
19-2020-5 
14 Аmericans perceptions of privacy and surveillance in the covid-19 pandemic, Baobao Zhang, Sarah 
Kreps and Nina McMurry, Department of Political Science, Massachusetts Institute of Technology, 
Department of Government, Cornell University, 2020. 
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ни да живеят в много тежки условия (например в общежития), където трудно се спаз-
ват необходимите хигиенни условия или пък големи групи от хора обитавам малки 
пространства. Сред подобни групи много трудно би могло ефективно да бъде при-
ложено „contact tracing”, защото почти всички са изложени на опасност от вирусни 
инфекции, включително от заразяване с COVID-1915. 

 
4. Заключение 
 

В заключение използването на технически средства за превенция и противодей-
ствие на административни нарушения в условията на пандемия от COVID-19 разкри-
ва предизвикателства, справянето с които е въпрос на анализ на множество и различ-
ни по своя характер обстоятелства, които са както от правно, така и от социално-ико-
номическо и техническо естество. Категоричните юридически заключения по отно-
шение на законосъобразността и целесъобразността на приложението на дигитални 
средства за борба с административни нарушения зависят от анализа на аспектите на 
правото на личен живот и защитата на личните данни. Предвид изключителният 
характер на пандемията модерното законодателство беше изправено пред редица 
трудности, свързани с приложението на легалните дефиниции и съобразяването на 
правната материя за административните нарушения и наказания с практическите из-
мерения на нейното приложение. Тяхното преодоляване ще стане възможно след нат-
рупването на необходимия опит и осмисляне на резултатите от текущото приложение 
на противоепидемичните мерки. 

 
 

Литература 
 
1. Мария Нейкова, Понятието „Национална сигурност” – съвременни аспекти, 

Международна конференция, Център за юридически науки, Бургаски свободен 
университет, 2017. 

2.  Asen Vodenitcharov. Civil aspects of National Security. - В: International Conference 
Knowledge – Based Organization, 2015, Vol. XXI, No 1. 

3.  Асен Воденичаров Европейската правна сигурност и формирането на 
нормативната основа за алтернативното решаване на потребителски спорове. В: 
Наука, образование, сигурност - том 3: Югоизточна Европа: Новите заплахи пред 
регионалната сигурност, Нов Български Университет., С., 2016. 

4.  Закон за административните нарушения и наказания, обн. ДВ. бр.92 от 28 
Ноември 1969 г. посл. изм. и доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2020 г. 

5.  Стойнов, А., Наказателно право обща част. Сиела, 2011. 
6.  Михайлов, Д., Особености на деянието при усложнена престъпна дейност. 

София: Наука и изкуство, 1967. 
7.  Liang T., Handbook of COVID-19 Prevention and treatment. Zhejiang. Zhejiang 

University School of Medicine, 2020. 
8.  Jeffrey Kahn., Johns Hopkins, Project on Ethics and Governance of Digital Contact 

Tracing Technologies.JHU Press, 2020. 
9.  Pia MacDonald. Methods in Field Epidemiology, Jones & Bartlett Publishers. 

                                                            
15 https://www.nature.com/articles/d41586-020-01514-2#ref-CR2 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

340 

10.  https://www.sciencemag.org/news/2020/05/countries-around-world-are-rolling-out-
contact-tracing-apps-contain-coronavirus-how 

11. BlueTrace: A privacy-preserving protocol for community-driven contact tracing across 
borders Jason Bay, Joel Kek, Alvin Tan, Chai Sheng Hau, Lai Yongquan, Janice Tan, 
Tang Anh Quy Government Technology Agency Singapore, 2020. 

12. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 
година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), OB L 119, 
4.5.2016г. 

13. Digital contact tracing: comparing the capabilities of centralised and decentralised data 
architectures to effectively suppress the COVID-19 epidemic whilst maximising 
freedom of movement and maintaining privacy. Christophe Fraser, Lucie Abeler-
Dörner, Luca Ferretti, Michael Parker, Michelle Kendall, David Bonsall, Big Data 
Institute, Li Ka Shing Centre for Health Information and Discovery, University of 
Oxford, Oxford, UK, Wellcome Centre for Ethics and the Humanities and Ethox 
Centre, University of Oxford, UK, 2020. 

14. https://www.businessinsider.com/coronavirus-south-korea-tech-contact-tracing-testing-
fight-covid-19-2020-5 

15. Аmericans perceptions of privacy and surveillance in the covid-19 pandemic, Baobao 
Zhang, Sarah Kreps and Nina McMurry, Department of Political Science, 
Massachusetts Institute of Technology, Department of Government, Cornell 
University, 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Международна научна конференция „ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ, 
МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2020 

 

341 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ И ТРАНСПОРТНИ 
РЕШЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНАТА 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 

И 

 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СЪВРЕМЕННИЯ 

ДИГИТАЛЕН СВЯТ 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

342 

  

 

 



 
 
 
 
 

Международна научна конференция „ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ, 
МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2020 

 

343 

 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА СИСТЕМИ  

С ЕКОЛОГИЧНО ГОРИВО 
 

проф. д-р инж. Радостин Долчинков 
Бургаски свободен университет 

 
POSSIBILITIES FOR DRIVING ECOLOGICAL FUEL SYSTEMS 

 

Prof. Dr. Eng. Radostin Dolchinkov 
Burgas Free University 

 
 
Abstract: Yul Brown's favorite demonstration is TO DRIVE BY CAR 1600 KM WITHOUT 
FUEL only a can with 4 liters of water and two Brown batteries that convert water into 
gas. Brown gas is obtained by electrolysis of water, in which hydrogen and oxygen are 
separated. This is nothing new or complicated - electrolysis was discovered nearly two 
centuries ago by Faraday. The new thing is that when the two gases then mix, even under 
pressure, they do not explode, but connect peacefully and quietly. „From water and again 
to water with clean energy that can purify water, air, food, the world in general.“ So 
Brown formulated his own discovery. 
 

Keywords: insinuation, atomic hydrogen and oxygen, heavy water, stoichiometric mixture, 
implosion. 
 
 

Водата един ден ще се превърне в гориво - 
казва Жул Верн в „Островът на мистериитe". 
Същата интуиция, че във „водата има огън” 

е първоизточникът и за Yull Brown (Илия Вълков) 
 

Преди 50 години Юл Браун, който всъщност е българският учен Илия Вълков, 
открива един метод за създаване на гориво от водата като използва един от принци-
пите на Виктор Шобергер. След 35 годишни експерименти той доказва по блестящ 
начин съществуването на енергия, която днес познаваме като „Brown Gas. 

 

 
 

Фиг. 1. Илия Вълков (Юл Браун) откривател на Брауновия газ  
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Брауновият газ се превръща в последните години на петролна криза в еднa бързо 
нарастваща индустрия, която произвежда различни апарати работeщи с този газ 

Системата се базира на атомната промяна на водата. 
След първия патент от 1977 г. направен в Австралия, някои учени се възхищават 

на това изобретение, но не и индустриалците, които произвеждат горива.  
Дали човечеството е готово да мине на една по-високо технологичнотониво в 

познанието си? 
Оксиводородът е газова смес, състояща се от водород и кислород в различни 

съотношения, и в частност стехиометричната смес, при която количеството кислород 
е точно необходимото за пълното изгаряне на водорода. Оксиводородът е получен за 
първи път в 1800 година от известния английски химик Уилям Никълсън чрез елек-
тролиза на вода, и впоследствие намира приложение в практиката, основно за висо-
котемпературни горелки.  

През 80-те години на XX век добива популярност особена форма на оксиводора, 
наречена браунов газ или HHO. 

От вода и пак на вода с чиста енергия. С тези думи откривателят на брауновия 
газ – българинът Илия Вълков, формулира своето изобретение. Известен е сред науч-
ните среди като австралийския учен Юл Браун, защото емигрира в Австралия в сре-
дата на миналия век. Там през 1971 г. осъществява най-смелата си мечта – добиване-
то на браунов газ чрез електролиза, която разделя водната молекула на кислород и 
водород в съотношение 1 към 2. В химията съединението, което се получава при де-
ленето, е известно като „гърмящ газ“, който гори чрез експлозия. Ученият обаче ус-
пява да преобразува процеса в имплозия. Браун е установил възможността от 
смесването на 3 изотопа на водорода 1H1, 1H2, 1 H3 и 6 изотопа на кислорода (8O14, 
8O15, 8O15, 8O17, 8O18, 8O19), което теоретично означава 36 вида вода. 

Той е открил, че състоянието на водата зависи от собствените и възможности да 
модифицира своето физико-химично или енергетично състояние, променяйки връзка-
та между изотопите на оксиводорода и кислорода съобразно промените, които 
настъпват в околната среда, независимо от това дали те са предизвикани по естествен 
или изкуствен начин. 

Имплозията е създаване на вакум. Иновацията на брауновият газ е именно в 
имплозията. Дори за един учен е трудно е да си го представи, знаейки че газът е 
експлозивен! За да се получи имплозия е необходима искра с висока честота от 9000 V 
и повече. На Юл Браун са му били нужни 8 години лабораторни опити, за да стигне 
до извода, че Брауновият газ имплозира единствено при електрическо запалване. 

Няма друга технология, която да произвежда газ, без каквото и да е замърсяване с 
един толкова евтин апарат. Крайната цел е да се използва брауновият газ като сред-
ство, предизвикващо създаването на вакум. Той от своя страна ще създаде атмосфер-
но налягане, което ще е енергиен източник. Имплозията като уникална реакция може 
да бъде предизвикана само с Браунов газ. Тя е непостижима с каквато и да е друга 
позната материя. 

Илия Вълков е искал да помогне за развитието на науката и да наложи ползите от 
Брауновия газ в ежедневието, като е мислил за екологията на планетата.  

Брауновият газ е интелигентен и аз го сравнявам с интелигентен разум и го 
наричам  „разумно същество“. 

Като eдин от свeтовен eкспeрти по нeортодоксална газова динамика, Вълков 
бил поканeн от флотата на eдна от най-голeмитe страни на НАТО да създадe нови 
уникални газови смeси за дълбоководно лeководолазно дишанe с акваланг бeз 
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използванeто на твърди лeководолазни скафандри с нормално атмосфeрно наляганe. 
Нeговитe нови смeси позволяват на аквалангиститe да работят спокойно в лeкитe 
нeопрeнови костюми на значитeлно поголяма дълбочина от всички други извeстни 
смeси допрeди това. 

Другото уникално изобрeтeниe на проф. Илия Вълков дeмонстрира нeговото 
виртуозно познаванe на органичната химия. Той създава почти на шeга лeка кола, 
която гори направо ...суров eвтин пeтрол. Няма нужда от рафинeрии и нeфтопрeра-
ботващи заводи. Цялата портативна „рафинeрия“ e скрита в ... Багажника на колата, 
но най-комичното e, чe колата няма никакъв ауспух. Отработeнитe газовe от двигатe-
ля сe връщат обратно в рeзeрвоара с пeтрол. Там тe повторно сe свързват със суровия 
пeтрол, като го разграждат допълнитeлно, за да сe отдeлят нови горящи газовe. 

Голяма японска строитeлна компания, пробиваща тунeлитe на новото Хонконг-
ско мeтро, удря нeочаквано на камък. Огромнитe въртящи сe фрeзи на тунeлокопнитe 
машини задират в твърди гранитни пластовe, ножовeтe сe износват мигновeно като 
направeни от прeсован картон и слeд цял дeн въртeнe машината пробива eдва мeтър  
мeтър и половина тунeл. Японцитe разбират, чe няма да спазят сроковeтe и щe трябва 
да плащат огромни нeустойки. Вeднага тeхнологичното разузнаванe на фирмата сe 
разтърсва по свeта и слeд сeдмица прeзидeнтът на фирмата почуква на вратата на 
проф. Браун. Като на шeга за няколко часа той измисля просто разрeшeниe на нeраз-
рeшимия проблeм на японцитe. 

Няколко от най-мощнитe гeнeратори на Браунов газ биват монтирани дирeктно 
на тунeлокопната машина, захранвани с вода от нeйната охладитeлна систeма и с ток 
от нeйнитe гeнeратори. Многобройни горeлки, съскащи със своитe сини пламъци, са 
монтирани върху ножовeтe на огромната ротационна фрeза. Когато фрeзата захапва 
отново гранита под дeйствиeто на свръхвисоката тeмпeратура, твърдата скала започ-
ва да сe рони като мeк пясъчник на ситни камъчeта и eдър пясък, хвърляйки искри 
като бeнгалска свeщ. Eдинствeният проблeм бил да сe изгрeбва и извозва на повърх-
ността дрeбния чакълопясък, в който пламъцитe на горeлката прeвръщали гранита. 
Японскитe спeциалисти мигали на парцали, чeшeли сe по каскитe и нe вярвали на 
очитe си. 

 
Eдна от ощe по-нeвeроятнитe способности на Брауновия газ e възможността eлe-

гантно да сe извършва проста трансмутация на химичeски eлeмeнти нискотeмпeра-
турна атомна рeакция на прeминаванeто на eдин химичeски eлeмeнт в друг. Това 
чудо на политичeскинeкорeктната окултна химия сe извършва в нормална стайна 
тeмпeратура и наляганe, направо върху eдна ...тухла, поставeна върху лабораторна 
маса. Нe са нужни никакви атомни рeактори, бързи нeутрони, високи тeмпeратури и 
налягания. 

Експлозията е движение на центробежното налягане навън като това, което се 
създава от буталата в бензиновите двигатели. Имплозията е движение на налягането 
навътре като това, което възпроизвежда брауновият газ. Този газ има невероятни 
технологични възможности.  

Като продължение на откритието на Илия Вълков, наскоро двама български уче-
ни разработиха и патентоваха инсталация за добив на браунов газ от морска вода и 
свързания с този процес добив на минерални ресурси от морската вода. С проекта си, 
финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в 
България, инженерите Чавдар Каменаров и Пламен Каменаров направиха истински 
пробив в областта на възобновяемите енергийни източници. Първоначално двамата 
учени са търсили енергия от вода, но в процеса на работа се оказва, че това, което 
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получават като отпадък, е много по-ценно от самия браунов газ. Те получават ми-
нерални ресурси. Така идва идеята за използването на произведения от инстала-
цията браунов газ за добив на минерали под формата на утайки, изключително 
богати на полиметали. Интересното в случая е, че източникът – морска вода е неиз-
черпаем, а технологията позволява избирателно натрупване на определени метали за 
сметка на други. Голямо предимство е, че технологията не замърсява околната среда, 
дори обратното – може да се използва за пречистване на силно замърсени индуст-
риални води. 

Освен добив на минерални ресурси, чрез изгарянето на брауновия газ се добива и 
чиста питейна вода от морето.  

Всички естествени рудни находища са изчерпаеми и изтощаеми, с непрекъснато 
променящи се характеристики, до изчерпване на находището.  

 

         
 

Фиг. 2. Начини на добиване на полезни метали от морското дъно 
 
 

Дълбоководната минна дейност поражда въпроси за нейното потенциално въз-
действие върху околната среда. Минното дело в морските басейни не трябва да бъде 
разрешено в повечето океани в света, поради възможността за увреждане на 
дълбоките екосистеми и замърсяването с тежки метали.  

Най-съществена причина за неизползваните възможности на морската вода 
досега е, че при всеки електролизен процес се отделят и огромно количество утайки, 
които за кратко време превръщат електролизната вана в неизползваем съд пълен с 
гъста утайка отделена от водата.  

С настоящата технология този недостатък е преодолян, чрез създаване на спе-
циален сепаратор отделящ интензивно отделящите се минерали от водата. Електро-
лизният процес се осъществявя от прав пулсиращ ток с определена честота. Водата се 
разлага на водород и кислород, като атомите се запазват в атомарен вид. Морската 
вода е електролит.  
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Фиг. 3. Пилотна промишлена инсталация за производство на енергия  

от морска вода и битови отпадъци 
 

Първата особеност при тази технология е, че част от получения Браунов Газ 
изгаря, като изгорелите газове задвижват газова турбина, която от своя страна 
задвижва компресор и генератор за производство на ел. енергия. След използването 
на енергията от турбината, изгорелите газове се използват за добив на пара и топла 
вода за промишлени и битови нужди, като кондензирания Браунов газ се отвежда, 
като чиста дестилирана вода. 

 

Втората особеност на тази схема е, че изпарената морска вода от утайките и 
кондензирала след това в кондензатора рециркулира за постепенно натрупване и 
превръщането й в тежка вода. Тук се използва свойството, че в Браунов Газ се 
превръща много по-лесно нормалната вода, докато деутерият остава в утайката, като 
по-тежък и се изпарява в сушителя, след което кондензира и се връща отново за 
генериране на Браунов Газ в клетки зареждани само от конденза на сушителя, за 
повторно изпарение и кондензация до задоволителна концентрация на тежката вода. 
Тук се използва и разликата в теглото, тъй като тежката вода е с 11,11% по-тежка от 
нормалната и сравнително лесно може да се концентрира и сепарира. 
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Фиг. 4. Схема на свързване на генератор на Браунов газ към горивната система  
на бензинов двигател. 

 
Генераторът на Браунов газ се използва  и за добиване на газ, ускоряващ процеса 

на изгаряне на гориво-въздушната смес в цилиндрите на двигателя. Добавянето на 
HHO газ в гориво въздушната смес има незабавен ефект за повишаване на октано-
вото число на горивото. Получения ефект от по-доброто изгаряне е повишаване на 
мощността на двигателя и икономия на гориво. Получения ефект от по-доброто изга-
ряне е повишаване на мощността на двигателя и икономия на гориво. Друг полезен 
ефект е по отношение на опазването на околната среда и изхвърлянето на по-малко 
количество вредни емисии. 

При изгаряне на Брауновия газ в цилиндрите на двигателя се образува прегрята 
пара, която почиства буталата и клапаните от нагар, увеличава топлообмена между 
клапана и леглото на клапана и по този начин значително увеличава живота на двига-
теля. Подобреното изгаряне на гориво въздушната смес довежда и до повишен про-
бег между две смени на маслото (намалява се отделянето на сажди и твърди частици 
при горенето) [3]. 

Резултатите от проведените изследвания с тестови автомобил показват, че с доба-
вянето към горивната система на двигателя на генератор на Браунов газ води до на-
маляване на разхода на основно гориво (бензин) с около 10-15%, намаляване на 
емисиите въглероден оксид и въглеводороди, намаляване на работната температура 
на двигателя и изходящите газове. 

 
Генераторът изграден и тестван от Милан Манчич, е базиран на изобретението на 

Юл Браун. Този генератор е вид електролизатор, който произвежда смес съставена от 
водород и кислород от вода. Този вид газ е Газ на Браун. 
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Фиг. 5. Генератор на Милан Манчич 
 

Принципът на работа е следния: 
Подава се вода от контейнера с вода към сепаратора. От сепаратора течността 

преминава към електролизатора,  който се състои от електроди на които се подава 
постоянно напрежение от батерия с 24 V и протича ток, защото има електролит. 

Следва преминаване през сепаратора на разградената вода и една част излиза във 
вид на газ, а друга във вода. Установката има и контролни уреди, като индикатор за 
ниво на  течност, контролен блок, температурен сензор, автоматизирани вентили и др.  

 
Практическо приложение 
Прочистване на водата 
В северна Америка водата се прочиства с Хлор. Хлорът, както знаем в големи 

количества е отровен и затова дозите, които дават търсения резултат винаги трябва 
да бъдат точни. В останалата част на света водата се прочиства с озон, който е форма 
на кислорода. Кислородът унищожава микробите без това да е опасно за никого. 
Брауновият газ дава една блестяща възможност за прибавяне на кислород към водата. 
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Неутрализация на атомните отпадъци 
Доказателството, че брауновият газ неутрализира ядрените отпадъци за няколко 

секунди е направено в Канада. Да, с Брауновия газ това е толкова просто и толкова 
евтино. 

Процесът на неутрализация може да се извърши направо в реактора, което прави 
ненужно транспортирането и складирането му. 

Технологията на Брауновият газ не е все още достатъчно навлязла в живота и за 
това не е защитена от атаки , въпреки че само налагането и в ядрената индустрия би 
спестило милиарди долари. Но това са теми, които са политически чувствителни и не 
бихме искали да навлизаме в тях. 

Унищожаване на токсични отпадъци 
Пламъкът на имплозивният Браунов газ редуцира практически всички материали 

до техните базови елементи (в повечето случаи не токсични). Бихме могли в поме-
щения, които са херметически затворени, да превърнем в пара всякакви токсичните 
отпадъци та дори и PCB (polychrobiphenyles). 

Третиране на повърхност 
Минати с пламъка на Брауновият газ, повърхностите на материалите придобиват 

по-добри качества. Повърхността на металите се втвърдява, което ги прави по из-
дръжливи на ръждясване и на износване. Тухлите и цимента стават неразрушими и 
устойчиви на водата. 

Работа под водата 
Брауновият газ може да се вдишва. При един експеримент на Юл Браун и амери-

кански подводничари са достигнали дълбочина при гмуркане до 2050 м и са работили 
на тази дълбочина в пълен капацитет, въпреки налягането на водата. 

 
Какъв е екологическият и икономически интерес? 
Работата на Браун е революционна и конкретна. Тя ни дава възможност да решим 

три основни проблема на конвенционалните системи: 
- Изразходване на ресурсите от гориво. 
- Замърсяване на околната среда. 
- Намаляване цената на енергията. 
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Abstract: The main goal of the report is to show the impact of Data Analytics in the field of 
educational space. An approach for automatic analysis of documents used by students in 
the learning process is proposed. By extracting meaningful words, the analyzed documents 
are defined as related or unrelated to the subject area of study. The algorithm is based on 
domain ontologies and the creation of classifiers using the Naive Bayes, Random Forest 
and Logistic regression tools of the Orange Data Mining system. The processing of the 
obtained data will lead to the study of the basic behavioral patterns and trеnds that 
characterize successful learning. 
 
Key words: Text mining, Data Analytics, Virtual Education Space, E-learning. 
 

 
Поради специфичните характеристики на NET-поколението, обучението с по-

мощта на виртуални образователни платформи е един от предпочитаните начини за 
получаване на знания. Виртуалните образователни пространства [13] са информаци-
онни и социални пространства, които интегрират хетерогенни технологии и различни 
педагогически подходи. Те са среда за доставка на учебни материали и образовател-
ни услуги за различни целеви групи, независимо от времето и пространството. 
Данните натрупвани от работата на образователното пространство постоянно се уве-
личават, но случаите на използването им са малко. Въпреки това, много страни и 
университети по целия свят изграждат инфраструктури за анализиране на тези данни. 
Siemens & Long [4] определят Data analytics in Education като „измерване, събиране, 
анализ и отчитане на данните за учащите се и техните контексти с цел разбиране и 
оптимизиране на обучението и околната среда, в която се случва.“ Chatti [5] определя 
целите на този анализ като: мониторинг, прогнозиране, индивидуализация, намеса в 
обучаващия процес, оценка и препоръки на обучаемия и обратна връзка с него. 

 
1. Науката за данните в обучението 
Термините Big Data, Data Analytics и Data Mining описват както самите данни, та-

ка и технологиите за събиране, обработка, управление на данните и методите за ана-
лиз. Data Mining е процеса на търсене на скрити данни и закономерности, предвари-
телно неизвестни, нетревиялни и практически полезни, необходими за взимане на ре-
шения в различни сфери на човешките дейности. Тук акцентът е не само в извличане 
на нови факти, но и генериране на хипотези, които могат да бъдат проверявани. Тра-
диционните инструменти на анализа се основават на математическата статистика  – 
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регресия, корелация, клъстеризация, анализ на времеви редове, дървета на решенията 
и др., а също и техники на изкуствения интелект като: машинно обучение, невронни 
мрежи, генетични алгоритми, размити логики и др.  

Big Data Analytics се явява развитие на  концепцията Data Mining. Също така е и 
развитие на решаваните задачи, сфери на приложение, източници на данни, методи и 
технологии на обработка. 

Data science съчетава множество подходи и техники, свързани с анализ на данни 
от областта на статистиката, дейта майнинг и откриване на знания, машинно обуче-
ние, изкуствен интелект, програмиране, комуникация др. Науката за данните включва 
и процесите по изчистване и интеграция на данните, избор и трансформация на дан-
ни, извличане на знания, техния анализ, оценяване и представяне. Може да се каже, 
че Data science е „сплав“ от различни дисциплини, технологии и средства за анализ 
на данните. 

Събирането на данни за анализ на обучението се отнася до целия процес и 
включва всички данни, получени по време на учебните дейности. Това са много и 
разнообразни типове данни. Международната организация по стандартизация, IMG 
Global Learning Consortium (IMG Global) класифицира данните, които могат да бъдат 
събрани и анализирани в областта на образованието в пет вида: 

-  данни за учебното съдържание; 
- данни за учебната дейност; 
- оперативни данни; 
- данни, свързани с кариерното развитие; 
- данни за профила на обучаемия. 
Повечето образователни институции предоставят еднопосочно данни, свързани с  

обучението като: графици, съобщения и данни от ученическия дневник. Но данните 
показвани в платформите и софтуерът за обучение са в технически формат от разли-
чен тип и не са достъпни за лесна обработка. Освен това данните могат да бъдат дос-
тъпвани от различни източници, например: данни за оценки, дейности във форуми, 
посещения на семинари, използване на библиотеката и др. Затова данните трябва да 
бъдат подходящо съхранени, за да бъдат подлагани на различни анализи с различни 
цели. 

Predictive Analytics. Технологията за прогнозиране дава възможности да се пред-
скажат академичните резултати на обучаемите чрез анализ на данни, свързани със 
специфичния учебен процес. Анализите могат да повлияят върху промяна на метода 
и стила на обучение, например да се определи дали „студент е в риск“ относно 
завършване на курса.  

Adaptive Analytics. Тази технология има за цел да осигури най-подходящото ниво 
и внимание относно обекта на обучение. Тези анализи могат да насочат обучаемия по 
време на процеса на учене и да подобрят резултатите му. Например може да се нап-
рави определяне на нивото на трудност, като се вземе предвид дейността на обучае-
мия, особено в критични ситуации. Това се извършва на базата на анализ на данни, 
свързани с броя часове, през които лицето е извършвало дейности, свързани с  кон-
кретния предмет, задавани въпроси, текущи оценки и др. 

Social Network Analytics. Анализът на социалните мрежи се занимава с извличане 
на полезна информация за човешките отношения и връзки между хората: косвени 
отношения или пряко взаимодействие. Анализът на данните за взаимодействието на 
обучаемите чрез използваната система за управление на съдържанието, електронна 
поща и дискусии може да доведе до постигане на максимална ефективност на обуче-
нието при работа в екипи и съвместно обучение. Провеждането на колаборативно 
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обучение на студентите насърчава разбирането на учебното съдържание. За даден 
студент връзката с колеги е в корелация с общите резултати от обучението му [10]. 

Discourse Analytics. Анализ на данните от log-файловете на системата могат да 
дадат информация кога и колко дълго потребителят е влизал в системата, неговите 
участия в дискусии и различни други дейности, изпълнявани от него. Анализ на 
съдържанието на използваните документи, коментарите в дискусиите и създаваните 
текстове от потребителите, изисква техники за анализ на текстове на естествен език. 

  

 
Fig. 1. Примерен резултат от анализ на дискусии на потребители. 
 

Техники от областта на Text mining могат да доставят полезна информация от 
анализ на дискусиите на участниците в онлайн текстов чат, като например: колко и 
кои са участниците, колко разговора е провел всеки от тях и да се сравняват тези 
цифри за всяка сесия. Чрез анализ на дискусиите може да се даде оценка на степента 
на взаимодействие между участниците (фигура 1). 

 
2.  Анализ на текстови документи, използвани от обучаемите 
За да се анализира автоматично документ, трябва да се извърши обобщаване на 

документа, за да се определи типа на неговото съдържание. Нашата цел е фокусирана 
към подходи за извличане на подмножество от съществуващи думи, фрази или изре-
чения от оригиналния текст, отразяващи най-важната информация в документа и 
техния анализ. 

Алгоритмите за извеждане на ключови думи и фрази в компютърните програми, 
използват свойства, описвани чрез примери и дават информацията на обучаващ алго-
ритъм, който отделя ключови фрази от тези, които не са такива. Свойствата включват 
честота на различни термини, дължина на примера (брой думи във фразата), относи-
телна позиция на първото появяване (като: първите десет изречения), различни буле-
ви синтактични свойства (като: съдържа само главни букви) и др. Могат да бъдат из-
ползвани и евристики, за идентифициране на ключови думи.  

Например алгоритъмът [3] предлага извличане на ключови фрази в един доку-
мент като изгражда граф. Използва множеството от текстови единици за върхове, а 
ребрата се базират на измерване на някакво лексично сходство на върховете. Обикно-
вено ребрата не са насочени и могат да имат тегло, което определя ниво на прилика 
на текстовите единици във върховете. Друг алгоритъм [8] сe основава на намиране на 
„медицентър” на всички изречения в документа. Останалите изречения се класифи-
цират спрямо приближението им към него. Работата се базира на статистически ме-
тоди, приложени върху лексикалните единици, като се използва синтактичен филтър. 
Имплементирайки различни мерки за асоциация между фрази се дава възможност за 
избор на мярка за асоциация и дължина на анализираните фрази. 
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Една абстрактна система за извличане на ключови думи обикновено извежда 
фрази директно от текста. Намирането на важната информация предполага способ-
ност да се разбира семантиката на документа и способност да се реорганизира инфор-
мацията, изразена в различни изречения на оригиналния документ. За прилагането на  
семантичен анализ в процеса на разпознаване на лексикалните единици, могат да се 
използват възможностите на лексикално-семантични мрежи като WordNet [7]. Друго 
важно разширение на анализа е включването на контекста, тъй като в много случаи 
значението на лексикалната единица се определя от контекста. 

В настоящия доклад се представя поход, базиран на използване на онтологии. За 
реализиране на автоматична обработка е необходима предварителна работа с текста. 
Той трябва да бъде обработен със система, която да разпознава отделните думи 
(parser) и морфологичен анализатор, чрез който на всяка дума се приписва съответна 
граматична информация. Морфологичният анализатор разпознава граматичните ха-
рактеристики на думата в текста и привежда думата в основната й форма. Прилагай-
ки търсене в предметно-ориентирана онтология може автоматично да се отстрани се-
мантичната многозначност на всяка дума, разглеждайки я в даден контекст. Чрез он-
тологията могат да се получат нови думи, които не се появяват директно в текста. По 
този начин се търсят изрази, които са „централни” за текста (изразяват главната идея) 
и са „разнообразни” (различават се помежду си). Чрез онтология може да се осъщест-
вява разширено търсене на синоними на думата или на близки по значение думи. 
Може да се реализира търсене на синонимни фрази, които се изразяват със съставни 
думи или търсене по друга семантична връзка.  

Онтологиите имат приложение като подход за представяне на знания, който ком-
бинира представянето на данните с връзките между концепциите. Една от най-цити-
раните дефиниции [1] определя онтологията като експлицитна спецификация на кон-
цептуализацията. Концептуализацията предполага описание на множество от обекти 
и понятия, знания за тях и връзки между тях. Онтологиите могат да бъдат класи-
фицирани в зависимост от различни класификационни признаци. Според зависимост-
та на онтологията от конкретна предметна област или задача, те се разделят на [6]:  
Общи онтологии (предметно независими онтологии), Предметни онтологии,  Онто-
логии, ориентирани към задачи и Приложни онтологии (описват концерти, които 
съответстват на ролите, които играят обектите в предметната област при изпълнение 
на определена дейност). 

Използването на онтологии за представяне на знанията в отделните предметни 
области осигурява нужната независимост и гъвкавост, а тяхното описание със стан-
дартизирани средства гарантира интелигентност при обработката на семантичната 
информация и прави създадените ресурси споделяеми. Например: извадка от таксо-
номия на предметна онтология за обучение е представена на фигура 2. Представената 
диаграма, включва класификация на понятия от информационния модел на процеса 
на обучение и набор от аксиоми, чрез които се определя семантиката на понятията. 
За всяка област могат да се създават и използват различни онтологии, според начина 
на представяне на знанията. 
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Фиг. 2. Извадка от таксономия на предметна онтология на „обучение“ 
 

3. Методология на изследването 
 

Определени думи в документа са значими за съдържанието му и изреченията, 
които предават най-важната информация в документа обикновено са тези, които 
съдържат най-много такива значими думи близо една до друга. За да се определят 
значимите думи за документа се търси честотата на поява на думите, използвайки 
софтуера Word Cloud.  

Wordclouds.com е безплатен онлайн облак. Поставяйки текст, документ или URL 
адрес, софтуерът генерира списък на всички думи и изображения в текста и броя на 
появите им. Могат да бъдат налагани филтри, относно получавания списък с думи и 
неговия размер. Някой от най-често срещаните думи на практика, не са определящи 
за неговото съдържание. Често срещани са предлозите и местоименията, но те нямат 
голямо значение за съдържанието на документа. За тази цел използваме предварител-
но определен списък, състоящ се от думи, които не се взимат под внимание. Извърш-
ва се филтриране на думи, които се появяват много често в документа и филтриране 
на думите, които се появяват твърде рядко. За целта се въвеждат високи и ниски 
прагове на честота на срещане на думите. Всички думи, които се включват в интерва-
ла между праговите стойности са значими и могат да бъдат анализирани за ключови 
думи по отношение на съдържанието на документа.  

На следваща стъпка се извършва търсене на всяка дума от полученото множест-
во, с речника на понятията на свързаната с областта предметна онтология (в случая – 
морета и водни басейни). Определя се степен на близост за всяка дума от избраното 
множество, с всички думи от речника на предметната онтология и се взима най-мал-
ката получена стойност. За определяне на близостта между думите могат да се из-
ползват различни подходи. Например може да се определи чрез прилагане на алго-
ритъм на Левенщейн, при който, ако са дадени два стринга a и b от една азбука Σ 
(например множеството на ASCII символите), то Левенщейн разстоянието d(a, b) е 
равно на минималния брой операции необходими за трансформиране на a в b. Алго-
ритъмът е представен в [11].   
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В друго технологично решение степента на близост на ключовите думи от доку-
мента с концепциите, заложени в предметната онтология се определя чрез подход, 
представен в [2], използвайки q-gram метрики. Това е мярка, базирана на символи, 
която изчислява степен на сходство, на базата на разликата между броя на срещания-
та на символите в двата сравнявани низа. 

Така чрез обтаботка от анализираните документи се създава нов набор от данни с 
извлечени центални думи и степента им на близост с понятията от областта. 2/3 от 
тези данни се подават на класификационни алгоритми за обучение, като целевия 
атрибут е дали документа е свързан с обастта или не. За решаване на класифика-
ционния проблем се прилагат техниките на приложението Orange Data Mining System 
[12]. Създава се работен процес и чрез инструмента „File” се зареждат данните, които 
предварително са получили чрез експерименти, за ключовите думи, степента им на 
близост и принадлежността на документа към областта (0/1). Последователно създа-
ваме модели, прилагайки инструментите на системата: Neural Network, Random 
Forest, Logistic Regression и Naïve Bayes. Работният поток за създаване на моделите е 
представен на фигура 4. 

 

 
 

Fig. 4. Работен поток за създаване на моделите 
 

Целта е да създадем класификатор, който да се прилага за предвиждане. Чрез 
него нов документ може да се определя към класовете {несвързан с областта = 0, 
свързан с областта = 1}. Следващата стъпка е оценяване на точността и прецизността 
на създадените модели, използвайки останалата 1/3 от данните, с които разполагаме 
от експеримента. Това се извършва чрез системата Orange с прилагане на инструмен-
тите Test&Score и Confusion Matrix върху създадените модели. 

 
4. Модел на обучаемия 
През целия период на обучението се натрупват данни от дейностите на обучаеми-

те, когато взаимодействат с учебни материали, изпълняват упражнения, решават тес-
тове и т.н. Значителна част от изследванията днес се фокусират върху обработката на 
тези данни, с идеята да се научат основните поведенчески модели и тенденции, които 
характеризират успешното учене. Данните за всеки обучаем се натрупват в модела на 
обучаемия, които се състои от три основни модула:  
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• профил на обучаемия (лични данни) – име, пол, възраст, социален статус, 
образование и др.; 

• поведенчески характеристики – данни за стил на учене, степен на концентра-
ция, наклонности, мотивация и т.н.  

• ниво на знания – предварителни и текущи знания.  
Резултатите от тестовете, решените задачи, курсови проекти и наблюденията 

върху изследваните от обучаемия документи в пространството по време на обучение-
то, са основа за прогнозиране на темпа и стила на усвояване на знания от обучаемия. 

Един от основните недостатъци на стандартните приложения, свързани с обуче-
нието е тяхната реактивност – предприемат действия в отговор на вече настъпили 
събития. Създаването на софтуерни архитектури, които са проактивни, т.е. адаптират 
се към околната среда, планират и избират начин за постигане на съставения план, 
дава възможност за премахване на този недостатък. Интелигентните пространства 
наблюдават какво се случва вътре в тях, моделират поведението си и оперират въз 
основа на собствените си решения. Те събират, съхраняват и целенасочено анализи-
рат данни, оценят различните ситуации и управляват ресурсите. 

Това изследване е подкрепено от фонд научни изследвания на Бургаския свобо-
ден университет като част от проект Д-9/2020 „Data Science в образователното 
пространство за синя кариера“. 
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Abstract: В тази статия е предложен подход за краткосрочно прогнозиране на 
производството на електроенергия от микросистема PV система, използващ сред-
ствата на изкуствения интелект. При създаването на модела е използвана изкуст-
вена невронна мрежа. Моделът за прогнозиране има три входни променливи: слън-
чева радиация, скорост на вятъра и температура на въздуха и една изходната про-
менлива - количеството електрическа енергия, произведена от инсталираните фо-
товолтаични панели в микросистема. Това изследване е част от проект за опти-
мизиране на енергийното потребление на сграда с използване на независими алтер-
нативни възобновяеми енергийни източници. Моделът е реализиран и е тестван с 
реални данни, събрани за 5 минути от специално проектирана метеорологична 
станция, инсталирана в сградата на Бургаския свободен университет. 
Ключови думи: – изкуствена невронна мрежа, микро PV система, интелигентно 
управление на сгради. 
 
Abstract: This article proposes an approach for short-term forecasting of electricity 
production from a micro grid connected PV system using the means of artificial 
intelligence. An artificial neural network is used to create the model. The forecasting model 
has three input variables: solar radiation, wind speed and air temperature, and one output 
variable - the amount of electricity produced by the installed photovoltaic panels in the 
microsystem. This study is a part of a project for optimization of the energy consumption of 
a building in case that independent alternative renewable energy sources are used. The 
model is implemented and tested on real data collected in 5 minutes from a specially 
designed meteorological station installed in the building of the Burgas Free University. 
Keywords:  artificial neural network, micro PV system, intelligent building management. 

                                                            
1 Това изследване се финансира от Фонд за научни изследвания на България по договор № KP-
06-COST-8 / 06.08.2019 г. за предоставяне на национално съфинансиране за участие на бъл-
гарски екипи в одобрени действия по Европейската програма за сътрудничество в областта на 
изследователски и технологични разходи по проект „Прогнозиране на характеристики и 
оптимизация на фотоволтаична система с методи на изкуствения интелект“. 
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I. Въведение 
 

Фотоволтаичните (PV) системи са проектирани така, че да преобразуват слънче-
вата радиация в електричество чрез фотоволтаични елементи. Капацитетът на фото-
волтаичните системи варира от няколко киловата до стотици мегавата. Понастоящем 
търговските фотоволтаични системи са свързани към електрическата мрежа, докато 
автономните системи представляват малка част от пазарния дял. [1] 

Една микро фотоволтаична система се състои от три модула: (1) източници на 
енергия, включително фотоволтаични панели и акумулаторни батерии; (2) контролер 
и променлив инвертор; (3) потребители – стандартни AC потребители и DC потре-
бители. 

Фотоволтаичните панели са конфигурирани в отделни блокове, в които те се 
разпределят паралелно и / или последователноo. По същия начин батериите са кон-
фигурирани паралелно и/или последователно, като акумулират излишната енергия, 
генерирана от фотоволтаиците от дневната светлина. Батериите, които се използват 
при такива системи трябва да могат да се разреждат напълно. Литиевите батерии са 
особено подходящи, но тяхната цена и експлоатационни характеристики възпрепят-
стват масовото им използване засега. Оловните акумулатори са по-евтини, но не могат 
да се разреждат напълно. 

Инверторът преобразува постоянното напрежение в напрежение с индустриална 
честота и по този начин се осигурява захранване на всички стандартни консуматори. 
Малко системи са ограничени само за постояннотокови консуматори (без инвертор). 
Такива са например системите, предназначени за захранване на преносимо оборудва-
не – светещи знаци, временни осветителни тела и други. Автономните фотоволтаични 
системи без инвертор са най-евтините. Използването на инвертор дава възможност на 
автономната фотоволтаична система да осигурява енергия с индикатори, идентични 
на тези на общото захранване.  

Потребителите на енергия са основно два вида – потребители, които получават 
енергия директно от батериите и потребители, получаващи преобразувана енергия. 
Всеки товар има някои специфични характеристики, които трябва да се вземат под 
внимание (номинална мощност, пикова мощност и др.). Тези параметри не са кри-
тични например за LED светлините, но за лаптопите работните граници са тесни и 
строго определени. За някои от потребителите на променлив ток, промяната на напре-
жението понякога може да се тълкува от защитния блок като токов удар или прена-
прежение в мрежата. [2] 

За правилната работа на фотоволтаичните панели, както и за правилната им коор-
динация с потребителите, системите са снабдени с контролер за управлението на за-
ряда на батериите, на работата на фотоволтаичните панели и откриване на аварийни 
ситуации. Контролерът е най-важният елемент на системата и правилният избор и 
подходящ софтуер са ключови за безпроблемната работа на системата. [3] 

Оперативните характеристики на електроенергията, произведена от фотоволтаич-
ната система, са извън обхвата на настоящото изследване. 

В [1] се предлагат две размити системи за подпомагане на управлението на микро 
фотоволтаични системи. В първия модел входните променливи са три: произведена 
енергия от PV панелите, налична енергия в батерията и енергия, необходима на кон-
суматорите. Резултатът, получен след прилагане на размитите правила, е решение за 
избор на източник на енергия, който да се използва. Вторият модел има един допълни-
телен източник на енергия (дизелов генератор/горивна клетка) и по този начин вход-
ните променливи са четири. Предварително се измерва мощността, произведена от 
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фотоволтаичните панели, произведената енергия на допълнителния източник на енер-
гия, енергията в батерията и консумираната енергия и се изчислява процентът на 
потреблението, обхванат от всеки от енергийните източници. Тези проценти стават 
входни стойности на размитите системи. 

Количеството енергия, произведена от фотоволтаичните панели, е важен параме-
тър във всяка от тези системи за управление и успешното й прогнозиране значително 
повишава ефективността им. 

 
Прогнозирането е ключов елемент от процеса на вземане на решения. Способ-

ността за анализ на неконтролируемите аспекти на различни видове събития е важен 
фактор в този процес. Развитието на компютърните технологии води до появата на 
нови методи за прогнозиране и такива са например размитите системи. Има много 
изследвания в областта на прогнозиране на енергията, получена от слънчевата радиа-
ция. [4] 

В допълнение към традиционните методи за прогнозиране, съвременните инстру-
менти на изкуствения интелект (AI) могат успешно да се използват в тази насока. AI е 
клон на компютърните науки и терминът е използван за първи път от Джон Маккарти 
през 1956 г. като „наука за създаване на интелигентни машини“. В исторически план 
AI се развива от опитите за формализиране на човешкото познание с инструментите 
на математическата логика и първоначално е приложено за доказателство на теореми 
и моделиране на  игри. Основата на AI са философия, математика, алгоритми, логика, 
психология, информатика, лингвистика. Постепенно традиционният AI, фокусиран 
главно върху имитирането на човешкото поведение в езикова форма или символични 
правила, се обогати с нови идеи и така се развиа модерната концепция за ИИ. 

Понастоящем AI е комбинация от традиционните средства на AI, обогатени с раз-
лични методологии за числено изчисление, а предметът на AI са главно онези 
проблеми, за които не съществуват директни математически или логически алгоритми 
или могат да бъдат разрешени само интуитивно. AI, наред с традиционните си основ-
ни науки, включва някои нови: невронауката, когнитивната наука, онтологии, 
изследвания на операциите, икономиката, теория на вероятностите, апроксимации и 
оптимизации. 

За разлика от традиционните изчисления, основна концепция в съвременния AI е 
разбирането, че точността и сигурността имат висока цена и толерантност към неточ-
ност и несигурност в изчисленията, разсъжденията и вземането на решения трябва да 
бъдат допуснати (когато и където е възможно). Изчислителните парадигми на AI са 
размитата логика, изкуствените невронни мрежи, приблизителни изводи и методи за 
недиференциална оптимизация като генетичните алгоритми и симулираното закаля-
ване. [5] 

Подробен преглед на приложенията на техниките на изкуствения интелект като 
„алтернативни подходи към конвенционалните техники или като компоненти на 
интегрирани системи“ може да бъде намерен в [6]. Изкуствените невронни мрежи са 
използвани за прогнозиране на метеорологични данни: слънчева радиация, скорост на 
вятъра, температура на въздуха, слънчева радиация; прогноза за времето; оразмерява-
не на фотоволтаични (PV) системи; моделиране и симулация на PV системи. Размито-
то моделиране е приложено за прогнозиране на слънчевата радиация и продължител-
ността на слънчевото греене; управление на PV системи. Генетичните алгоритми се 
прилагат успешно за оразмеряване на различни видове PV и системи. 

В последното десетилетие AI техники са широко използвани за управление на 
различни самостоятелни PV инсталации, извън мрежовите PV системи и различни 
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хибридни системи за производство на електричество чрез използване на фотовол-
таици. [7-11] 

Това проучване е фокусирано върху прогнозирането на количеството електро-
енергия, произведено от фотоволтаични панели, инсталирани вурху една сграда и 
свързани с мрежата. Целта е да се използва тази прогноза за ефективно управление на 
енергийните потоци на сградата. Моделът за прогнозиране е невронна мрежа, обучена 
по реални данни, събрани от микроенергийната система, инсталирана в сградата на 
Бургаския свободен университет. 

 
II. Описание на микро PV системата  
 

Предложеният в тази разработка прогнозиращ модел има за цел да подпомогне по-
ефективното управление на микро PV система. Изследването е част от проект за опти-
мизиране на енергийното потребление на сграда с използване на независими алтерна-
тивни възобновяеми енергийни източници. Входните данни за слънчевата радиация, 
скоростта на вятъра и температурата на въздуха се получават от BFU METEO –
метеорологична станция, специално проектирана и инсталирана в сградата на Бур-
гаския свободен университет за нуждите на този проект. BFU METEO се състои от 
сензори за наблюдение на входните променливи – Fronius Sensor Box и 
FroniusDatalogger Web. Данните се събират в интервал от 5 минути и се съхраняват в 
база от данни в сървър. 

Микро PV системата се състои от: 
• 20 поликристални PV панела с 

максимална мощност прибл. 235Wp, 
инвертор SolarMax 13MT2 със следни-
те технически спецификации: входни 
стойности: MPP напрежение обхват 
250… 750 V, минимално напрежение с 
номинална мощност 370 V, максимал-
но постояннотоково напрежение 900 V, 
максимален постоянен ток 2 x 18 A, 
брой MPP – проследяващи 2, макс. 
производителност на PV генератор на 
MPP тракер: 9 000 W; изходни стой-
ности: номинална изходна мощност 
при cos (ϕ) = 1 е 13 000 W, максимална 
изходна мощност 13 000 VA, номи-
нално мрежово напрежение 3 x 400 V, 
максимален променлив ток 3 x 20, но-
минална честота на мрежата/обхват  
50 Hz/45 Hz… 55 Hz; мрежова връзка 
трифазна (3 / N / PE); 

• 10 монокристални PV панела с 
максимална мощност прибл. 150Wp 
всеки; инвертор IBC Serve Master 3300 
MV със следните технически специ-
фикации: PV вход 450 VDC, макс. 2 × 

10 A; 100-350 VDC MPP;изход 230 VAC, 50 Hz, клас I, 3300 W/3600 W, 15,5 Amax. 
Някои от компонентите на микро PV системата са показани на фиг.1. 

Фиг. 1. Компоненти на микро PV 
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Данните се събират от сензорите на BFU METEO на всеки 5 минути и след това 
автоматично се съхраняват в базата от данни. Данните за количеството произведена 
електроенергия от двата вида инсталирани фотоволтаични панели (поликристални и 
монокристални) също се събират и съхраняват в базата от данни на интервали от  
5 минути. (Фиг. 2) [12 

 
 

Фиг. 2. Потоци от данни при управление на микро PV системата 

 
I. Модел за прогнозиране 

 

A. Машинно обучение 
 

Машинното обучение (ML) е област на компютърните науки за създаване на 
алгоритми, способни да „учат“ как да изпълняват определена задача, без да са изрично 
програмирани за това. ML включва адаптивни алгоритми, способни да се „учат“ от 
примери и да намират модели и шаблони в данните. Те се използват за подпомагане 
на процеса на вземане на решения, както и за прогнози в различни области: медицин-
ска диагностика, компютърно зрение, разпознаване на лица, търговия с акции, оценка 
на кредитен рейтинг, прогнозиране на енергийната ефективност, изчислителна биоло-
гия, обработка на естествени езици и др. ML се предпочита когато: 1) съществуват 
трудности във формалното описание на знанията; 2) бъдещите състояния са непред-
сказуеми и 3) изучаваните обекти динамично се променят и е трудно или невъзможно 
да се предвидят всички изменения във времето. 

Две са основните техники, използвани в ML: обучението с надзор и такова без 
надзор. Обучението с надзор се провежда по известни входни и изходни данни, така 
че да се прогнозират бъдещи резултати от нови данни, докато при обучението без над-
зор се търсят (и биват намерени) скрити модели във входните данни. (Фиг. 3) 
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Фиг. 3. Основни техники на машинното обучение 

 
Машинното обучение с надзор има за цел изграждането на модели в условията на 

някакъв източник на несигурност. Един контролиран алгоритъм за обучение използва 
известен набор от входни данни и известни изходни данни и „учи“ модела на генери-
ране на осъществими резултати от нови данни. Контролираното обучение използва 
регресионни техники и класификация за разработване на прогнозни модели. Регре-
сионните техники се използват за прогнозиране на непрекъснати величини (например 
промени в температурата или в потреблението на електроенергия). Техниките за кла-
сификация се използват основно при прогнозиране на бъдещи стойности на дискретни 
величини чрез класифициране на входните данни в категории (например дали в сним-
ка има животно или растение или човек). 

Машинното обучение без надзор се използва за откриване на скрити модели или 
вътрешни структури в данните, както и за получаване на изводи. Клъстеризирането е 
най-често срещаната техника за обучение без надзор. Използва се за анализ на данни с 
цел намиране на скрити модели или групи в данните. Приложенията на клъстеризира-
нето включват анализиране на ДНК и гени, проучване на пазара, разпознаване на 
обекти и др. 

Изборът на алгоритъм за машинно обучение е процес на опити и грешки и се под-
чинява на намиране на баланс между характеристиките на алгоритмите: скорост; 
използване на паметта; прогнозна прецизност; възможност за интерпретиране. 

 

B. Регресионни алгоритми 
 

Логистичната регресия е инструмент за прогнозен анализ и се използва за обяс-
нение на зависимостите между една зависима двоична променлива и една или повече 
независими променливи. Логистичната регресия често се използва начало на бинарна 
класификация. 

Линейна регресия е техника за статистическо моделиране, използвана за описание 
на променлива като линейна функция на една или повече променливи. Тъй като мо-
делите на линейна регресия са лесни за интерпретиране и лесни за обучение, те често 
са първият модел, който се прилага към нов набор от данни и по могат да бъдат 
използвани като първи етап на изграждане на по-сложни регресионни модели. 

Нелинейната регресия е техника на статистическо моделиране, която се използва 
за описание на нелинейни връзки в експериментални данни. Нелинейните регресион-
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ни модели са параметрични и обикновено се използват, когато данните имат нелиней-
ни зависимости.  

Изкуствените невронни мрежи (ANN) са вдъхновени от човешкия мозък и се със-
тоят от свързани мрежи от неврони. ANN се обучават да моделират зависимостите 
между входните и изходните данни чрез итеративно изменение на теглата на връзките. 
ANN се използват най-добре за моделиране на нелинейни зависимости, в случаите на 
неочаквани промени във входните данни и/или когато интерпретируемостта на модела 
не е основно изискване. Хората са много добри в разпознаването на обекти и лица, 
разпознаването на различни характеристики на околната среда, решаването на различ-
ни ситуационни проблеми, действия и реакции на мозъка. От раждането на човек 
мозъкът му има способността да разработва свои собствени правила въз основа на 
предишен опит. Тези правила са направени чрез укрепване на старите и създаване на 
нови връзки между невроните. Човешкият мозък има милиарди неврони, които са 
свързани помежду си и комуникират чрез електрохимични сигнали. Обучението на 
ANN много прилича на това на човешкия мозък и е предназначено да решава сложни 
проблеми в машинното обучение. Обучението на ANN не се извършва за всеки неврон 
поотделно, а се реализира в система. Един от видовете невронни мрежи е невронната 
мрежа с обратно разпространение на грешката. Обратното разпространение на греш-
ката се осъществява след всяка итерация. Функцията за активиране за всеки неврон се 
определя от стойността на изхода от предишния слой неврони и теглата на връзките 
между тях. Първо се изчислява грешка в изхода, която е равна на несъответствието 
между очаквания и реалния резултат (разпространение напред). След като грешката е 
известна, нейното минимизиране се постига чрез обратно разпространение. Това 
означава, че алгоритъмът се разпространява назад, от изходния слой към входния слой 
и теглата на връзките се модифицират, за да се сведе до минимум общата грешка [13]. 

 
C. Модел на изкуствена невронна мрежа за прогнозиране 
 

За прогнозиране на количеството произведена електроенергия от монтираните 
върху сградата на БСУ PV панели се използва Deep Learning Toolbox ™ (преди Neural 
Network Toolbox ™), вградено в MatLab софтуерно средство. вградения в предоставя 
рамка за проектиране и внедряване на невронни мрежи с алгоритми, проучени модели 
и приложения. Създадените модели могат да бъдат реализирани в TensorFlow ™ и 
PyTorch чрез ONNX формата и импортирани от TensorFlow-Keras и Caffe. Приложе-
нието поддържа обучение с библиотека от предварително обучени модели. Обучение-
то може да се ускори с Parallel Computing Toolbox ™ или да се премащабира на клъс-
тери и облак, включително NVIDIA®GPU Cloud и Amazon EC2®GPU. [14] 

За това изследване е избрана вградена в MatLab функция за генериране на неврон-
на мрежа с определен размер на скрития слой и предварително зададена тренировъчна 
функция: 

 
fitnet(hiddenSizes,trainFcn). 
 
Общата схема на невронната мрежа е показана на фигура 4. 
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Фиг. 4. Обща схема на прогнозния модел 

 

За настройване на архитектурата на невронната мрежа се следва следната проце-
дура: 

1) почистване на данните; 
2) стартиране на невронната мрежа; 
3) получаване на резултати; 
4) сравняване и настройване на невронната мрежа (брой слоеве и/или брой 

неврони); 
5) връщане към 2). 

 

Първият въпрос, на който трябва да се отговори, е върху какви данни ще се обу-
чава невронната мрежа. Както се вижда от фигура 5, петминутните наблюдения по-
казват значителни колебания и разлики през деня и нощта. Въпреки че има много 
нулеви стойности, те не могат да бъдат пропуснати, тъй като без тях невронната мре-
жа губи точност. След изпитвания в различен брой дни, най-добрите резултати при 
трениране на нервната мрежа се получават, когато се използват няколко еднодневни 
последователности от петминутни наблюдения, започващи в 00:00 ч (288 наблюдения 
на ден). 

 

 

Фиг. 5. Визуализация на петминутните наблюдения за 6 последователни дни: 
слънчева радиация (ляво); скорост на вятъра (дясно), температура на въздуха 

(ляво), количество генерирана електроенергия (дясно) 
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След прилагането на описания модел на невронната мрежа са проведени експе-
риментални тестове в MatLab. Тестовете имат за цел да изучат резултатите, получени 
след обучението на невронната мрежа при променяне на стойностите на параметрите 
на нейната архитектура – броя на скритите слоеве и броя на невроните във всеки слой. 

 
След проведените многобройни тестове с различни архитектури на невронни 

мрежи, най-добри резултати се получават от невронна мрежа със следните параметри: 
 
fitnet([10,5,3,10],trainlm), 
 

която е невронна мрежа с четири скрити слоя със съответно 10, 5, 3 и 10 неврона и 
алгоритъм за обратно разпространение на Levenberg-Marquardt (фиг. 6). Подробности 
за този алгоритъм могат да бъдат намерени в [15]. 

 
 

 

 
 

Фиг. 6. Архитектура и резултати от обучението на ANN 
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Най-добрият валидиращ резултат се постига след 13 епохи и е 13,246, като 
съответният градиент е 10,2775. (Фиг. 7) 

 

 
 

Фиг. 7. Най-добър валидиращ резултат (13 епохи) 

 
Хистограмата на грешката и отклоненията след обучението, валидирането и 

тестването са на фигура 8. 
 

 
 

Фиг. 8. Хистограма на грешките и отклоненията 
 

 
IV. Заключение 

 

В тази статия се предлага модел за прогнозиране на производството на електри-
ческа енергия, който да бъде използван за подпомагане на процеса на управление на 
микро фотоволтаични системи. Моделът използва машинно обучение и е реализиран 
чрез изкуствена невронна мрежа. Обучената невронна мрежа показва удовлетворител-
ни резултати, които могат да бъдат използвани при управлението на енергийните 
потоци на микро PV системата. 

Обучението и тестовете са проведени в MatLab. Това изследване е част от проект 
за оптимизиране на енергийното потребление на сграда с използване на независими 
алтернативни възобновяеми енергийни източници. Входните тестови данни за опти-



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

368 

мизацията са количеството използвана енергия за осветление, отопление, електро-
захранване на компютри и други нужди на една конкретна сграда (Бургаски свободен 
университет). 

Полезно развитие на представения модел за прогнозиране е създаването на 
автономен софтуер за управление на фотоволтаични системи. Такава програма ще 
бъде широко използвана предвид темповете на развитие на тази технология по целия 
свят. 

Друг приоритет при бъдещите изследвания е оптимизирането на фотоволтаичните 
системи по отношение на тяхната цена. 
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ОЦЕНКА НА РИСКА И ДЕЙНОСТИ И НАМАЛЯВАНЕ  

НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕФТЕНИ РАЗЛИВИ 
 

инж. Иван Попов 
Бургаски свободен университет 

 

 
RISK ASSESSMENT AND ACTIVITIES AND REDUCTION  

OF CONSEQUENCES FROM OIL SPILLS 
 

eng. Ivan Popov 
Burgas Free University 

 
 

Abstract: Large oil spills can have a devastating effect on the marine environment. They 
kill fish, mammals, birds and their young, damage plants and reduce food supplies for 
surviving organisms. Spills also disrupt the structure and functions of marine communities 
and ecosystems. In order to manage the emergency situations related to liquidation of oil 
spills and liquidation of their consequences, it is necessary to plan and coordinate the 
measures for protection of the population and property by the bodies of executive power, 
local self-government and local administration, the organizations with economic and ideal 
purpose. the management of the standing committees. 
 
Key words: erosion, oil spill, shoreline physiography. 

 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящата презентация разглежда въпросите, свързани със съществуващата 
реална опасност от нефтени разливи в Черно море, причините за възникването им и 
последиците от тях, както и мерките за предотвратяването им. 

Екологичните проблеми в районите около големи пристанища възникват още при 
започване на строителството им – ерозия на бреговата линия и последващото увреж-
дане на крайбрежните екосистеми, причинено от драгиране или запълване на влажни 
зони. По време на експлоатацията на пристанищата рутинното замърсяване от кораби – 
нефтени разливи и отпадъци, газообразни замърсители на въздуха, прах и сажди, 
опасни материали и др. в много случаи е значително. Преносът на различни организ-
ми с баластните води причинява също сериозни и широко-мащабни проблеми. 

Влиянието на големите пристанища върху околната среда е значително и включ-
ва проблеми, свързани с изхвърляне на отпадъци, измиване на корабите и използва-
нето на отровни химикали и бои.  

Специално внимание трябва да бъде обърнато и на транспортирането на опасни 
материали по море. Изпускането на такива материали, особено на нефт и нефтопро-
дукти, могат да причинят значителни щети на околната среда с влияние върху иконо-
миката (туризъм, риболов, селско стопанство) и здравето. Дори малък разлив на нефт 
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или нефтопродукти в чувствителна, от екологична гледна точка, зона може да има 
дълготрайно влияние. 

Влиянието на нефтен разлив зависи от типа и количествата на разлетите отров-
ните компоненти. Като най-опасни отрови могат да се посочат компонентите от класа 
на полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ). Те и някои други отровни 
компоненти могат да имат вредно влияние върху морските видове дори при много 
ниски концентрации.Големите разливи на нефт могат да имат опустошителен ефект 
върху морската среда. Те убиват рибите, бозайниците, птиците и техните малки, ув-
реждат растенията и намаляват хранителните запаси за оцелелите организми. Разли-
вите също така разстройват структурата и функциите на морските общности и еко-
системи. Влиянието на нефтените разливи може да засегне дълбоко не само околната 
среда, но така също и курортното дело, местната промишленост, риболова и др. 

След като даден разлив на нефт или нефтопродукти се случи и регистрира, 
компетентните органи се нуждаят от бързо и надеждно предсказване на бъдещото му 
поведение, за да могат да планират и организират дейността си за минимизиране на 
на негативното му влияние върху околната среда. Математичното моделиране и 
компютърното симулиране са единствените приложими методи в такъв случай. За 
успешен мениджмънт на отпадъците е необходимо преди всичко да се оцени общото 
количество генерирани отпадъци, както и да бъдат идентифицирани. Основните зада-
чи е да да осигури навременно и ефективно противодействие при разлив или опас-
ност от нефтен разлив чрез: 

1. Оценка на риска;  
2.  Информация за наличните средства за комуникация и за начините за осъщест-

вяване на информационен обмен и взаимодействие при провеждане на дейст-
вия по ликвидирането на възникнали нефтени разливи; 

3. Установяване на приоритетните брегови райони за защита и почистване; 
4.  Предвиждане и поддържане на минимално необходимо оборудване за проти-

водействие при замърсяване; 
5. Поддържане на необходим персонал и оперативна организация за действието 

му; 
6. Провеждане на тренировки за оценка и подобряване на подготовката; 
7. Препоръчителни действия в случай на нефтен разлив. 
 
II. Оценка на риска 

 

1.  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 големи материални загуби и еколо-
гични щети за хората, морските птици и животни, бреговата линия, плажовете, 
туристическата и риболовна индустрия, морските съоръжения и т.н. 

 

2. Очакваните източници на замърсяване с оглед повишен риск от аварийна 
ситуация, водеща до разлив на нефт, включват: 

2.1. Корабни фарватери; 
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2.2. Подстъпи към пристанища и плавателни канали; 
2.3. Рейдови райони и акватории, определени за лимбоване на течни товари; 
2.4. Пристанища, включително нефтени терминали, рафинерии и резервоари; 
2.5. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи; 
2.6. Инсталации за добив на подземни богатства в морското пространство 

(нефтени платформи, нефтодобивни сонди и др.); 
2.7. Национални и транснационални инфраструктури за пренос на нефт през 

Черно море; 
2.8. Зауствания от брега, съдържащи нефтопродукти. 
С оглед оценка на риска се определят очакваните размери и повтаряемост на 

разливите, както и типа на нефтопродукта. За база на оценка на риска се взема 
най-неблагоприятният случай (сценарий) на вероятния разлив. Наличието на 
описание на предишни разливи може да бъде полезно при определяне на параметрите 
на разлива и препоръчителните методи за ликвидирането му. 

 
3. Възможните източници на замърсяване с нефт и нефтопродукти са: 
3.1. Пристанища и съоръжения: Пристанища и съоръжения за обработка на нефт, 

които представляват риск от нефтен инцидент и включват морски пристанища, неф-
тени терминали, тръбопроводи и други съоръжения за обработка на нефт: 

3.1.1. Нефтено пристанище „Росенец” – оценка на риска се прави на базата на 
вместимостта на 1 танк на разчетния танкер за пристанището. Вероятен тип на неф-
топродукта: суров петрол, тежко и леко корабно гориво, бензин и дизел. 

3.1.2. Наземни тръбопроводи на Нефтено пристанище „Росенец” – вероятен тип 
на нефтопродукта: суров петрол, тежко и леко корабно гориво, бензин и дизел. 

3.1.3.  Кейово място „20а”, „БМФ Порт Бургас” – оценка на риска се прави на 
базата на вместимостта на 1 танк на разчетния танкер за пристанището. Вероятен 
тип на нефтопродукта: леко корабно гориво, бензин и дизел. 

3.2. Рейдове и акватории, определени за лимбоване на течни товари: 
3.2.1. Рейд – Бургас – оценка на риска се прави на базата на вместимостта на  

2 танка на разчетния танкер за нефтено пристанище Бургас. Вероятен тип на нефто-
продукта: суров петрол, тежко и леко корабно гориво, бензин и дизел. 

3.3. Корабни фарватери – подходи към пристанищата и плавателни канали – 
оценка на риска за танкери се прави на база на вместимостта на 2 танка на разчет-
ния танкер за съответното пристанище или съоръжение за обработка на нефт. Веро-
ятен тип на нефтопродукта: суров петрол, тежко и леко корабно гориво, бензин и 
дизел. 

3.4.Трансгранично замърсяване. Определен риск за замърсяване на отговорния 
морски район на страната представлява превозът на суров нефт, нефтопродукти и 
други вредни вещества в региона на Черно море. При оценката на риска трябва да се 
има предвид генералната циркулация на течението в Черно море, която е в посо-
ка обратна на часовата стрелка, т.е. от север на юг. Вероятен тип на нефтопродук-
та: суров петрол. 

3.5.Други възможни източници. Нерегламентирани зауствания на градската ка-
нализация в акваториите на пристанищата. Вероятен тип на нефтопродукта: отрабо-
тени масла и други отпадъчни нефтопродукти. Препоръчва се периодично изследване 
на дънни седименти в затворени пристанищни басейни с цел установяване на сте-
пента на тяхната замърсеност. 
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4. Вероятност за нефтен разлив в Черно море. На фигурата по-долу (Фиг.1) е 
показано местоположението на зоните по Българското черноморско крайбрежие с 
вероятност за нефтен разлив  

 

 
 

Фиг. 1. Местоположението на зоните по Българското Черноморско крайбрежие  
с най-голяма вероятност за нефтен разлив. 

 

5. Риск от вредно въздействие в резултат на нефтен разлив.  Областите с най-
висок риск от вредно въздействие, в резултат на нефтен разлив и стойностите на 
чувствителност, за цялата брегова ивица, са посочени на Фигура 2. 

 

 
Фиг. 2.  Области с най-висок риск от вредно въздействие в резултат  

на нефтен разлив. 
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6. Обхват и географски райони на действие на плана за защита при нефтени раз-
ливи. Обхватът на действие при нефтени разливи в българската акватория на Черно 
море е ясно определен с акт на Международната морска организация (ИМО) от 
м.август 1984 г. и е наречен БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ОТГОВОРЕН РАЙОН ЗА 
ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ (БМОРТС). Неговите граници съвпадат с границите на 
териториалните води на Република България с координати, както следва: 

 

6.1. Ш = 43° 44’ 20” N Д = 028° 34’ 51” E 
6.2. Ш = 43° 44’ 20” N Д = 031° 08’ 00” E 
6.3. Ш = 43° 20’ 43” N Д = 032° 00’ 00” E 
6.4. Ш = 42° 26’ 24” N Д = 029° 34’ 20” E 
6.5. Ш = 41°58’52,8”N Д = 028°19’25,8”E 
6.6. Ш = 41° 59’ 00” N Д = 028° 02’ 00”  

 
БМОРТС е разделен на два подрегиона – северен и южен. В съответния им отго-

ворен район дирекциите „Морска администрация” във Варна и Бургас упражняват 
административен контрол за сигурността в корабоплаването и задълженията си като 
формирования на Морски аварийно-спасителен отряд (МАСО) съответно в граници-
те на северния и южния подрегион на БМОРТС (Фигура 3).  

 

  
 

Фиг. 3.  Граници на административен контрол за сигурност в коробоплаването 
 

Бургаският морски подрегион обхваща частта на БМОРТС от паралелната линия, 
разделяща Варненска и Бургаска област (н. Емине) до южната граница на страната, а 
в източна посока – до съответните координати, посочени по-горе. Това е Южният 
подрегион на БМОРТС – Фигура 4. 
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Фиг. 4.  Карта с означените отговорни райони на ДМА – Варна и ДМА – Бургас. 
 

III. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от нефтени 
разливи 

 

1.  Система за противодействие при нефтени разливи 
 

Системата за противодействие при нефтени разливи включва разработване и при-
лагане на четири нива на планове за защита при нефтени разливи: 

• ниво 1 – Обектови планове; 
• ниво 2 – Общински планове; 
• ниво 3 – Областни планове; 
• ниво 4 – Национален план. 
 

На нива 1 и 2 се реагира при малки експлоатационни и други разливи. Инциденти 
от този тип се овладяват от отговорния персонал или части на единната спасителна 
система със силите и средствата, предвидени съответно в обектовия или общинския 
план на крайморските общини. 

Дейностите по извършване на операциите по ликвидиране на нефтени резливи се 
ръководят от съответните щабове за координиране на спасителните и неотложните 
аварийно-възстановителни работи на обектово и/или общинско ниво. Подава се 
информация за хода на противодействащите операции до отговорните институции с 
оглед готовност за реагиране на следващо ниво 3 от системата за противодействие. 

Оттук нататък в хода на презентацията ще се разглежда Плана за защита при 
нефтени разливи на Област Бургас, определен със Заповед на Областния управи-
тел на Бургас, и разработен като част от Областния план за защита при бедствия и 
аварии. Планът е съгласуван и приет от териториалните подразделения на отговорни-
те институции с решение, взето на работно съвещание на ръководния и координа-
ционния състав.  

Областният план за борба с нефтени разливи се преразглежда (актуализира) поне 
веднъж годишно при провеждането на годишните срещи за преглед (актуализиране) 
на заповедите за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 
работи при възникване на бедствия в Област Бургас и относно ръководството на 
силите и средствата. 
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2. Препоръчителни действия след получаване на информацията за нефтен разлив 
 

След получаване на информация за нефтен разлив най-напред се прави оглед и 
оценка на разлива. Наблюдението на разлива от плавателно средство е твърде не-
ефективно и за предпочитане е огледът и контролът да се извършват от въздуха. 
Летателните средства (самолет, хеликоптер) трябва да имат добра кръгова видимост 
и да са оборудвани с под-ходящи навигационни средства. В идеалния случай това е 
оборудване за дистанционен контрол (радар за страничен обзор, средства за наблюде-
ние в инфрачервения и ултравиолетовия спектър), което осигурява детайли за разме-
рите на разлива, дебелината му и разлятото количеството.  

При липса на специализирани технически средства мониторингът се извършва 
визуално от борда на плавателно средство, изпратено за потвърждение на замърсява-
нето. При засичане на нефтено замърсяване типа и характерното разделяне на нефте-
ните петна на т.н. „ветрови ивици“ се заснема с видеокамера за евентуален допъл-
нителен анализ и оценка. 

 
3. Прогнозиране движението на разлива 
 

Най-характерният белег на попадналия върху водната повърхност нефт е способ-
ността му бързо да се разстила и премества под въздействието на вятъра и теченията, 
както и да изменя физико-химичните си характеристики. 

Размерът на формиращото се след разлива петно е функция от вискозитета на 
нефта и повърхностното напрежение. Обемът на разлетия нефт променя размера на 
петното във времето в първоначалния стадии на разлива. 

Прогнозирането на разстилането и дрейфа на нефтените петна е от особено 
голямо значение за ефективното им ликвидиране. Прогнозирането на дрейфа на 
нефтените петна се осъществява от специалистите на ДМА – Бургас. 

 
4. Оценка на възможното замърсяване на чувствителни зони и защитени райони 
 

След оценка и прогнозиране движението на разлива се определят най-вероятните 
зони, които могат да бъдат засегнати. Когато нефтеният разлив не може да бъде лик-
видиран със силите и средствата на море, трябва да бъдат взети мерки за предпазване 
на защитените райони от за-мърсяване. 

 
5. Методика за ликвидиране на нефтени разливи 
 

При движение на нефтеното петно към открито море или когато замърсяването 
не застрашава ресурси с важно екологично или икономическо значение, или естест-
вената дисперсия е достатъчна за неговото ликвидиране, или условията за пред-
приемане на действия по ликвидирането му са нецелесъобразни, се извършва само 
мониторинг на нефтеното петно. 
 задържане и събиране на нефта в морето; 
 физико-химическо третиране в морето - дисперсанти и сорбенти; 
 почистване на брега. 
 
6. Задържане и събиране на нефта в морето 
 

Задържането на плаващия нефт за последващо събиране, отклоняването от 
чувствителни области или от засядане на бряг, който е трудно достъпен, за да бъде 
почистен, както и за предпазване на плажната ивица се извършва чрез различни ти-
пове бонови заграждения. Разставянето на боновите заграждения се определя от 
хидрометеорологичните условия, а конфигурацията – от формата на петното. 
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Събирането се осъществява с различни по размер тип и принцип на действие 
съоръжения – помпи и със специализирани плавателни средства. 

Като пример може да се посочи изпуснатото голямо количество мазут в края на 
това лято от потъналия през 1921 г. кораб „МОПАНГ“ в близост до гр. Созопол. 

 
7. Физико-химическо третиране в морето – дисперсанти и сорбенти 
 

Нефтените дисперсанти представляват смес от повърхностно-активни вещества 
(ПАВ), разтворени в разтворител, който спомага за проникването на сместа в нефто-
продукта. Чрез тях се понижава повърхностното напрежение на нефта, увеличава се 
скоростта на образуването на капчици и се препятства прилепването и сливането им, 
с което се подпомага разсейването на нефта във водната маса. Поради това диспер-
санти се прилагат само след получаване на разрешение от Басейнова дирекция 
за управление на водите в Черноморския регион (БДЧР), респективно от МОСВ! 

При употребата на дисперсанти е необходимо да се разглеждат следните три 
основни постановки: 

• употребата на дисперсанти разрешена ли е за съответната област и за съот-
ветния сезон? 

• хидро-метеорологичните условия позволяват ли използването на дисперсанти? 
• вискозитетът на нефта съответства ли на необходимия за употребата на 

дисперанти? 
 

Трябва да се избягва употребата на дисперсанти в плитки морски райони (до 
25 м изобата) или в райони с промишлени установки за добив на миди или 
ракообразни! 

Не се препоръчва използването на сорбенти, ако след употребата им не 
могат да бъдат събрани от морската повърхност! 

 
8. Почистване на брега 
 

За районите от бряг с нисък приоритет действията по ликвидиране на нефтения 
разлив обикновено се състоят в това да се остави петното да достигне брега и след 
това да се почисти механично или да се остави на естественото обветряне. Решението 
да се почиства бреговата линия или да не се почиства зависи от фактори като: 

• влияние на изхвърления нефт върху околната среда; 
• влияние на изхвърления нефт върху местата за отдих; 
• възможността изхвърленият нефт да замърси друга част от брега; 
• осъществимост на операциите по почистване. 
В случаите, когато почистването на нефта ще доведе до по-големи поражения от 

самия нефт или цената за почистване е по-висока от пазарната или екологична 
стойност, нефтът трябва да се остави на естествено обветряне. 

Ако е взето решение за почистване, следните фактори ще влияят върху избора на 
необходимите методи и оборудване: 
 произход, количество и разпределение на изхвърления на брега нефт; 
 физиография на бреговата линия (клиф или плаж); 
 метеорологични условия; 
 сезон; 
 достъпност на замърсените райони за тежко оборудване; 
 наличие на персонал, транспорт, оборудване за съхраняване и третиране; 
 дебит и ефективност на събиращите устройства; 
 влияние на операциите по почистване върху околната среда. 
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9. Отговорни органи и лица за изпълнение на предвидените мерки 
Основните институции, които имат отговорности и задължения по този план, са 
 Областна администрация Бургас; 
 Дирекция „Морска администрация” – Бургас; 
 Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“; 
 Регионална дирекция „Гранична полиция” – Бургас; 
 Военно формирование 54 950 Бургас; 
 Пристанище Бургас ЕАД; 
 Порт флот Бургас ЕООД; 
 Бургас ТАГ сървиз;  
 Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас; 
 Басейнова дирекция за Черноморски район; 
 Регионална здравна инспекция – Бургас; 
 ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС ЕАД 
 „Поддържане чистотата на морските води“ АД – филиал Бургас 
 ДП „Пристанищна инфраструктура“ – Бургас 
 кметовете на крайморските общини 
 
10. Отговорни лица за изпълнение на предвидените мерки 
 

Ръководителят на МАСО е лице с богат морски опит и административна власт за 
изпълнение на задълженията. Ръководител на МАСО е Директорът на ДМА - 
Бургас. Ролята на ръководителя на МАСО се състои в организиране на бързи и ефек-
тивни операции по ликвииране на нефтения разлив в случаи на морска злополука, 
придружена с разлив на нефт в отговорния район на ДМА – Бургас. Той също така 
организира разработването на вариантен оперативно-технологичен план за действия-
та на отряда при осъществяване на операциите по ликвидиране на нефтен разлив. 
Планът се съгласува с отговорните институции и се утвърждава от Областния упра-
вител. 

 
11. Временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на събрания 

нефт и нефтени отпадъци 
 

В операцията по почистване важно място заема транспортирането и съхранение-
то на събрания нефт и нефтени отпадъци.  

Временните и постоянни депа за съхранение на нефт и нефтени отпадъци трябва 
да бъдат определени от отговорните, съгласно съществуващата нормативна уредба на 
страната, МОСВ и органите на местната власт. 

Препоръчително е събраните материали да се третират и съхраняват колкото е 
възможно по-близо до мястото на събирането им.  

Не трябва да се допуска обратно замърсяване на морето, брега и подпочвените 
води при временното и окончателно съхраняване на събраните материали.  

Препоръчително е събраният нефт, нефтени остатъци и замърсеният плажов ма-
териал да се съхраняват, или при необходимост да се транспортират, до временни 
складове (депа). Функцията на такива депа е да обезпечат буфер между събирането и 
окончателното съхранение и да осигурят време за избиране на подходящ начин за 
съхранение. 
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12. Прекратяване на операциите по ликвидиране на нефтения разлив и пос-
ледващи действия 

 

Действието на плана се прекратява със заповед на областния управител или 
/Министър-председателя в зависимост на какво ниво е плана. Предложение до 
Областния управител за прекратяване на действието на плана прави ръководителят 
на МАСО (БАСО). Моментът за прекратяване на операцията е, когато тя става не-
ефективна или е постигнала желаното ниво на почистване, подходящо за всеки 
район. Решението за прекратяване на действията се взема след съгласуване между 
всички заинтересовани страни. 

Като пример за практическо приложение на плана ще представя епизод от прове-
деното учение „Бриз 2018 г.“ в акваторията на Черно море по „Операция по спа-
сяване на бедстващи хора на море и ликвидиране на разлив от нефтопродукти 
на море“. 

 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

За овладяване на аварийните ситуации свързани с ликвидиране на нефтени 
разливи и ликвидиране на последствията от тях, е необходимо планиране и съг-
ласуване на мероприятията по защитата на населението и собствеността от орга-
ните на изпълнителната власт, местното самоуправление и местната администра-
ция, организациите със стопанска и идеална цел под ръководството на постоян-
ните комисии. 

Корабоплаването и пристанищните дейности могат да причинят сериозни 
проблеми, свързани със замърсяването на водите в пристанищните райони. Сан-
тинните, баластните и водите от измиването на кораби, боите срещу обрастване 
на корабните корпуси, използването и изпускането на нефт и нефтопродукти и 
т.н. са източници на значително замърсяване на водите в пристанищните райони. 
Специално внимание заслужават инцидентните разливи на нефт и нефтопродук-
ти. 

Генерираните отпадъци от корабите и от товаро-разтоварните дейности в 
пристанищата са също значителен източник на замърсяване в пристанищните ра-
йони. Съществуващите съоръжения за приемане на отпадъци в пристанищата на 
Черно море и инсинераторите са остарели и в повечето случаи износени и се 
нуждаят от обновление и реконструкция. Екологичните отговорности на различ-
ните пристанищни организации за мениджмънт на отпадъците не са точно дефи-
нирани според законодателството. Това налага разработване на допълнителни 
вътрешни наредби за координация на дейностите. 

Разработването и използването на адекватни математични модели за пред-
сказване на поведението на нефтени разливи са изключително полезни за плани-
рането, организацията и прилагането на съответните мерки при мениджмънта на 
инцидентните разливи на нефт и други замърсители в реките, езерата и моретата. 

 
V. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

 

1. МЕЖДУНАРОДНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 
Република България е ратифицирала няколко международни конвенции, отнася-

щи се до опазване на морската среда, представени по-долу. 
1.1. МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВА-

НЕТО НА МОРЕТО ОТ КОРАБИ (MARPOL 73/78) 
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Международна конвенция за предотвратяване замърсяването на морето от кораби 
(MARPOL) от 1973 г., изменена и допълнена с Протокол от 1978 г., (Лондон 1973, 
1978) и Приложенията към нея. Това е една от най-важните конвенции, касаеща 
замърсяването на морската среда от корабите. Конвенцията съдържа широк обхват от 
предохранителни мерки и изисквания отнасящи се до конструкцията на корабите, 
спасителните средства, радио свръзките, сигурността и надеждността на навигацията, 
транспортирането на зърнени и опасни товари, както и използването на кораби с 
ядрени инсталации. 

Съгласно тази Конвенция, капитан, оператор на сонда или друго отговорно лице 
трябва да докладва без забавяне на най-близката брегова държава за всеки инцидент 
който води, или може да доведе, до изхвърляне на нефт, или друго вредно вещество, 
чрез използване на възможно най-бързите достъпни комуникационни канали. 

РБългария ратифицира Международната Конвенция за предотвратяване замърся-
ването на морето от кораби (MARPOL 73/78) със Закон за ратифициране от 
22.10.2004. 

1.2. КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ, 1992 г. 
Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, Букурещ, 1992 г. и 

Протоколите към нея: 
•  Протокол за сътрудничество в борбата със замърсяването на морската среда 

на Черно море с нефт и други вредни вещества при извънредни произшествия; 
•  Протокол за опазване на морската среда на Черно море от замърсяване чрез 

дъмпинг; 
•  Протокол за опазване на морската среда на Черно море от замърсяване от 

източници, разположени на сушата. 
 

Черноморските държави съгласно Конвенцията и специфичния Протокол към нея 
ще съдействат за предотвратяване, намаляване и борба със замърсяването на морска-
та среда при морски инциденти. В случай на нефтен разлив страните по Конвенцията 
са длъжни да уведомят незабавно другите страни, които могат да бъдат засегнати. 

В Черноморския регион е изградена единна мрежа, съставена от Координационен 
авариен център и национални представители за всяка страна, които ще бъдат обекти 
за първоначален контакт в случай на непредвидени обстоятелства. 

Република България е ратифицирала тази конвенцията със закон, приет на 
26.11.1992 г. Конвенцията е в сила от 15.01.1994 г. 

1.3. МИНИСТЕРСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧЕРНО МОРЕ (ОДЕСКА 
ДЕКЛАРАЦИЯ), 1993 г. 

Одеската декларация е подписана от министрите на черноморските държави, 
отговарящи за опазването на морската среда. Този документ определя специфичните 
приоритети за действие, които договарящите се страни ще предприемат в различни 
аспекти от опазването на Черно море от замърсяване. 

Член 11 от тази Декларация изисква черноморските страни да разработят 
национални и регионален аварийни планове, определени от Конвенцията за 
опазване на Черно море от замърсяване, за борба със замърсяването при извън-
редни обстоятелства. 

1.6. РЕШЕНИЯ И ДИРЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
Република България е член на Европейския съюз от 1 януари 2007 г., поради тази 

причина, европейското право е част от вътрешното право. Взети са предвид изисква-
нията на Директивите на ЕС, имащи отношение към опазване на водите от замърся-
ване, тяхното интегрирано управление на басейнов принцип, предотвратяване на 
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замърсяването на морската среда с нефт, нефтопродукти и други вредни вещества, 
както и постигане на добро състояние на морската околна среда. 

  Комитетът се състои от експерти на правителствено ниво и специалисти от тази 
област. Той събира цялата съществуваща информация от всички страни-членки, за да 
улесни координацията на мерките, които ще се планират или предприемат на нацио-
нално и международно ниво 

 
2. БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
Българското законодателство разглежда нефтените разливи най-общо като голе-

ми помишлени аварии, включително щетите върху морската среда и бреговата линия, 
причинени от непредвидени обстоятелства на море. 

Законодателството за защита на морската среда включва мерки, предвидени за 
предотвратяване на замърсяване с нефт и за борба срещу нефтени разливи. 

2.1. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (Обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г., 
последни изм. и доп.бр. 42 от 2011 г.) 

Това е основният екологичен закон в България, който урежда: 
• събирането и предоставянето на информация за състоянието на околната 

среда; 
• контролът върху състоянието на околната среда; 
• извършването на оценка на въздействието върху околната среда; 
• планирането и осъществяването на мероприятия по опазване на околната 

среда; 
• правата и задълженията на централната и местна държавна власт общините, 

юридическите и физически лица по опазване на околната среда. 
В случай на замърсяване на околната среда или щети, включително от природни 

бедствия, промишлени аварии и пожари, Министерството на околната среда и и во-
дите и Районните инспекции за опазване на околната среда, кметствата, производите-
лите, доставчиците на стоки и товари, специализираните служби и т.н., трябва да 
оценят щетите или въздействието на замърсяването върху околната среда и да пред-
приемат съответни мерки за тяхното ограничаване, както и всякакви мерки за оси-
гуряване сигурността и здравето на гражданите. 

2.2. ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА 
И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Обн., ДВ, бр. 12 от г., с посл. 
изм. бр.23 от 2011 г.). 

Този закон урежда правния режим на морските пространства, вътрешните водни 
пътища и пристанищата на Република България. Има за цел да обезпечи използване-
то на Черно море в интерес на сътрудничеството с черноморските и други страни, да 
улесни морските връзки, да осигури безопасност на корабоплаването, опазване на 
морската среда при корабоплаване и поддържане на екологичното равновесие. Съг-
ласно този закон българските власти имат всички права и задължения да контролират 
замърсяването на морската среда, научните и други изследвания в морето, включи-
телно проучванията за нефт и газ в континенталния шелф. 

2.3. ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ (Обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г, с посл.изм. бр. 35 от 2011 г.) 
Този закон урежда собствеността и управлението на водите на територията на 

Република България като общонационален неделим природен ресурс и собствеността 
на водностопанските системи и съоръжения. Законът има за цел да осигури единно и 
балансирано управление на водите в интерес на обществото, защита на здравето на 
населението и устойчиво развитие на страната чрез: 
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• признаване на водите като жизненоважен ресурс и общо наследство, което се 
опазва и защитава; 

• определяне на правото на всеки гражданин на достъп до вода за питейно-
битови цели като основна жизнена потребност е приоритет на държавната 
политика и на политиката, осъществявана от органите на местно самоуправ-
ление; 

• определяне на речните басейни като основна единица за интегрирано управ-
ление на водите; 

• координиране на действията за постигане на добро състояние на водите в 
трансграничните речни басейни на басейново и на национално ниво и плани-
ране на мерки на основата на равенство и взаимност при защита на национал-
ните интереси; 

2.4. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ (Обн. ДВ, бр. 102 от 2006 г., посл. 
изм. бр. 39 от 2011 г.) 

Този закон урежда осигуряването на защитата на живота и здравето на населе-
нието, опазването на околната среда и имуществото при бедствия. Органите на из-
пълнителната власт, юридическите лица и едноличните търговци организират защита 
при бедствия в изпълнение на възложените им функции с този закон и с другите 
нормативни актове, регламентиращи тяхната дейност. 

 
Основните принципи на защитата при бедствия са: 
 

1. Право на защита на всяко лице; 
2. Предимство на спасяването на човешкия живот пред останалите дейности по 

защитата; 
3. Публичност на информацията за рисковете от бедствия и за дейностите на 

органите на изпълнителната власт по защитата при бедствия; 
4. Приоритет на превантивните мерки при осигуряване на защитата; 
5. Отговорност за изпълнението на мерките за защита; 
6. Поетапно предоставяне на сили и ресурси за защита. 
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A STUDY OF THE PARAMETERS OF A PARALLEL STRUCTURE 

BASED ON A RASPBERRY PI COMPUTER CLUSTER 
 

Stoyanka Mollova, Hrusav Hrusafov 
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Abstract: A cluster structure of single-board Raspberry Pi microcomputers has been 
implemented. A study of the parameters performance and energy efficiency for the obtained 
parallel scalable computer system. 
 
Key words: Raspberry Pi microcomputers, computer cluster, performance, energy 
efficiency. 
 

 
Въведение 
 

Една от най-често използваните техники за повишаване производителността на 
компютърните системи е използването на паралелизъм. Реализирането на паралелна 
обработка може да е на следните нива: 

 
На ниво задания 
а) между заданията 
б) между фазите на заданията 
Това е една от най-рано възникналите и използвана форма на паралелизъм. За 

реализацията й са необходими няколко паралелно работещи компютъра, слабо свър-
зани, разположени в едно помещение или в съседни помещения. Това е така нарече-
ната многомашинна система. Паралелизъм от този тип представлява интерес по-скоро 
за системните администратори, отколкото за обикновения потребител. 

 
На ниво програми.  
а) между частите на програмите (подпрограмите).  
б) в границите на оператора за цикъл. 
И в двата случая за реализацията е необходимо компютър с няколко процесора, 

всеки от които изпълнява свой набор команди. Процесорите могат да взаимодействат 
помежду си или чрез общо поле на паметта или чрез обмен на съобщения. 

 
На ниво команди 
Това е възможно да стане между фазите на изпълнението на командите.Тази 

паралелност се постига чрез конвейерна обработка на командите и е паралелизъм от 
ниско ниво. 
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На ниво машинна дума и аритметични операции  
а) между елементите на векторните операции  
Този паралелизъм е характерен за векторните компютри, където наред с другите 

начини за увеличаване на производителността се използват и операционни конвейери. 
б) вътре в логическите схеми на аритметичното устройство 
На практика всички процесори, дори и тези в еднопроцесорните компютри 

реализират паралелизъм на това подниво. От тази гледна точка, чисто последователен 
компютър няма, защото той би работил изключително бавно. И в този случай реали-
зирания паралелизъм е от ниско ниво.  

В реалният свят е възможно в един и същ компютър да се използва паралелност 
на повече от едно ниво. Най-често това се постига като се съчетае реализацията на 
паралелност в пространството (паралелна работа на няколко процесора) с паралел-
ност във времето (конвейерната обработка на данни и команди). Така се мултиплици-
ра ефектът от въвежданата паралелност. 

 

След въвеждане на паралелна обработка на някое от изброените нива може да се 
оцени с колко се е променила производителността на новополучения компютър. За 
оценка на тази промяна се използва формулата: 

 

  
където: 

S е коефициент на изменение на бързодействието; 
T1 е времето за решаване на дадена задача на еднопроцесорен компютър; 
TN е времето за решаване на същата задача на паралелен компютър с N на брой 

процесора, имащи същите характеристики както тези на процесорът от еднопро-
цесорния компютър. 

 

За да има смисъл от въвеждането на паралелна обработка e очевидно, че трябва 
да е в сила отношението S>1. Формула (1.1) показва относителното изменение на 
производителността на компютъра след въвеждане на паралелна обработка. Така, то-
зи коефициент отчита архитектурните особености и не зависи от технологията на 
производство. Ефективността от въвеждането на паралелна обработка се дава чрез: 

 
Коефициентът Е показва средното натоварване на всички процесори, включени в 

паралелния компютър. Колкото този коефициент е по-близък до 1, толкова повече 
процесори  работят през цялото време на решаване на задачата и обратно. 

Обобщената зависимост на S(N) е дадена на фиг.1. За идеалният компютър с уве-
личаване на N следва пропорционално увеличаване на S. В реалния практика нещата 
се различават съществено . На фиг.1 условно могат да се разграничат три зони – 1, 2  
и 3.  

В първата зона, увеличаването на S се доближава, повече или по-малко, до идеал-
ното изменение на S. 

 
 

 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

384 

 
Фиг. 1. 

 
Във втората зона, пропорционалното увеличение на S постепенно намалява , 

докато се достигне до насищане. В третата зона S не само че не расте с увеличаване 
на N, но и постепенно намалява. Разликите между идеалното и реалното S се дължат 
на специфични задачи, които трябва да се решат от паралелния компютър и по-точно 
разпределение на задачата между процесорите, синхронизация на множеството про-
цесори, разрешаване на конфликтни ситуации при достъпа до общи ресурси. Решава-
нето на тези задачи изискват допълнително време, което се сумира към времето за 
изчисление. Очевидно, най-доброто използване на паралелните компютри е в първата 
зона и отчасти от втората. Когато това е постигнато се казва, че паралелния компютър 
е мащабируем т.е. производителността нараства пропорционално (или близко до 
пропорционалното) с увеличаване на броя процесори. 

 
I. Паралелна структура, базирана на Raspberry Pi компютърен клъстер 
 

Клъстерна технология 
 

Клъстерната технология позволява позволява да се подобрят двете основни 
характеристики на една компютърна система: 
 производителност 
 надеждност (отказоустойчивост) 
 

Производителността се постига за сметка на паралелната работа на много маши-
ни, при което задачата за изпълнение се разпределя между тях. 

Надеждността се постига чрез наличието на излишъка от машини, при което се 
реализира резервиране. Като краен резултат системата става отказоустойчива. 

 
Клъстерите могат да се класифицират по различни признаци. Най-често използва-

ни са тези, по отношение на производителност и отказоустойчивост.  
Високопроизводителните клъстери (HPC) се използват за обработване на голяма 

и сложна задача, обикновено предназначена за паралелна обработка. Първоначално 
разработени само за научни цели, в момента все повече навлизат в практически при-
ложения. Основната задача на HPC клъстера е чрез паралелни алгоритми и софтуер 
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задачата да се раздели на по-малки компоненти и да се обработва самостоятелно и 
едновременно на отделните процесори, при което изпълнението на задачата значител-
но се ускорява. Този тип клъстери са създадени, като решение на очакванията за все 
по-висока производителност.  

Архитектурата на такъв тип клъстер е сравнително опростена. Използват се ня-
колко възела, които изпълняват различни роли и които са свързани в мрежа.  

 

 
 

Фиг. 2. Базова схема на HPC клъстер 

 
В повечето случаи има главен възел (master node), наречен още и „head node“. 
Главният възел е контролиращото устройство в един клъстер. Той следи за със-

тоянието на останалите сървъри и в повечето случаи потребителите ползват именно 
него за достъп до клъстера. В по-малките клъстери главните възли се използват и 
като част от изчислителната система, но в големите изпълняват основно разпредели-
телна и мониторингова цел. 

Подчинените възли (slave nodes) изпълняват ролята на изчислителни възли. 
Обикновено не изпълняват никаква друга дейност освен да обработват данните, даде-
ни им от основния възел. Работят с опростени и минимални операционни системи и 
не се пуска допълнителен софтуер, който да намали тяхната производителност. 

За свързване между възлите може да се ползва всяка една мрежова топология. 
Най-простата схема се получава с мрежови комуникатор, на който са свързани всички 
възли. С цел по-висока производителност, тези мрежи трябва да са самостоятелни и 
достъпа да се осъществява само от главния възел. По тази причина на този възел се 
слага и втора мрежова карта, която да е свързана с външна мрежа. 

Друга характеристика е споделянето на директории между възлите, което е 
препоръчително при изпълнение на Messaging Passing Interface (MPI). Най-лесно се 
конфигурира споделена директория, която да е общодостъпна между всички възли в 
клъстера. 

 
Raspberry Pi компютърен клъстер 
 

Клъстерът обединява два модула от паралелно свързани Raspberry Pi едно-
платкови микрокомпютри. В първия модул (фиг. 3) са използвани четири броя 
Raspberry Pi 3 компютри, а във втория модул (фиг. 4) – четири броя Raspberry Pi 4 
компютри. 
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                 Фиг. 3.                                                                 Фиг. 4. 
 

Концептуалната схема на клъстера е показана на фиг. 5, а физическата реализация 
на  фиг. 6. 

 
 

 
 
 
 
 

                          Фиг. 5.                                                                     Фиг. 6. 
 
 

II. Изследване на параметрите на скалируема паралелна структура, базирана 
на Raspberry Pi компютърен клъстер 

 
Производителност 
 

Проведеният тест за производителност е за намиране на всички прости числа от 1 
до 100 000. 

Разгледани са три случая на скалиране на системата : 
 един микрокомпютър Raspberry Pi 3/ Raspberry P4 
 четири микрокомпютъра Raspberry Pi 3/ Raspberry P4 
 осем микрокомпютъра Raspberry Pi 3 & Raspberry P4 
 

Получените резултати от тестването са показани на фиг. 7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 7. 
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С резултатите експериментално се потвърждава зависимостта между производи-
телността и броя на паралелно работещите възли в една паралелна компютърна 
структура, представена на графиката на фиг. 3. Във втората зона на тази графика се 
вижда, че пропорционалното увеличение на производителността S постепенно нама-
лява. 

 
Енергийна ефективност 
 

В процеса на изпълнението на тестовата задача се измерва консумацията на елек-
троенергия при работа на самостоятелни, на обединени в клъстерни структури от 
четири и съответно осем броя Raspberry Pi микрокомпютри. Съотношението ват/ 
изчисления за разгледаните случаи е показано на фиг. 8. 

 

 
 

Фиг. 8. 
 

Очакваното увеличение на консумацията при включване на повече работещи 
възли не се наблюдава, защото паралелната структура е ефективна при изпълнение на 
сложни изчислителни задачи. 

 
Заключение 
 

Използването на клъстерни структури, при което се реализира паралелна работа 
позволява да се повиши на първо място производителността на така получената ком-
пютърна система. От друга страна една от най-разпространените техники за по-
вишаване на надеждносттста, т.е. отказоустойчивостта на компютърните системи е 
въвеждането на структурен излишък. Изследването на паралелната скалируема сис-
тема в надеждностен смисъл е друга посока, в която могат да се продължат изслед-
ванията. 
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Abstract: The object of production in the enterprise are electrical installations for cars 
of FORD TRANSIDE. The factory produces automotive cable systems and battery 
cables for cars, vans and trucks. 
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В своята същност оценката на последствията е оценка на явленията, които 
протичат след загубата на съдържание или изобщо когато се създадат условия за 
образуване на неконтролиран поток от енергия (UFOE). Това е свързано с изтича-
нето на опасни вещества, начина, по който тези вещества се разпространяват в 
околната среда и възможните последствия. Въздействието от експлозии може да 
се редуцира чрез проектиране на взривоустойчиви обекти. Защитата на хората се 
основава върху два принципа: убежище и бягство/евакуация. Това зависи от на-
личното време и вида на въздействието кое действие е най-ефективно да се пред-
приеме. 

 
Пожар в района на кабелната фабрика  
 

Възникването на пожар в района на кабелната фабрика е възможно при: 
• Аварии в електрическите уреди, при непозволено използване на нагрева-

телни уреди или открит огън; 
• Аварии в електрическите уреди при претоварване на електропреносната 

мрежа; 
• В резултат ма мълния при нарушена мълниезащита; 
• От искри при ремонтни и заваръчни работи, разряди на статични електри-

чество. 
 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

390 

Пожар може да се получи и в резултат на термично въздействие от високата тем-
пература, отделена при пожар, протичащи извън територията на обекта, но в опасна 
близост до него. Например при пътнотранспортно с автомобил или с ж.п. ком-
позиция. 

• Изтичане на въглеводороден газ (в течна или газообразна фаза) Изтичане-
то може да възникне при нарушаване целостта на тръбопроводи от газова 
инсталация при неправилно работеща апаратура. 

• Злоумишлени (терористични действия)  
• Пожар в съседни обекти  
 

Въз основа на оценката на последствията е възможно приблизително да се оп-
редели: 

 Обхватът или разстоянието, на което ще има жертви или разрушения, като 
последствие от дадено произшествие; 

 Условната вероятност за загуба на живот или разрушение в резултат на про-
изшествие; 

 По-детайлни качествени параметри на риска, например, индивидуални кон-
тури на риска в потенциално опасното предприятие (Individual Risk 
Contours), потенциалната загуба на живот (Potential Loss of Life) и социал-
ният риск (Societal Risk). 

 
1. Преглед на последствията от големи аварии 
 

Последствията от произшествия с участието на опасни вещества зависят от: 
 Свойствата на веществата и тяхното агрегатно състояние (газ, течност, твър-

до физично състояние, температура, налягане и др.); 
 Вида на оборудването, засегнато от аварията (резервоари, тръбопроводи, 

вентили, танкове с пропан бутан и др.); 
 Типа на технологичната операция, в която възниква произшествието (скла-

дово стопанство, транспортиране на флуиди, химична реакция и др.). 
Последствията могат да бъдат класифицирани в съответствие с различни 

критерии, например, в съответствие с физичното състояние на веществата или в 
съответствие с вида на резервоара. При анализа на последствията трябва да се има 
предвид следната схема по отношение на физичното състояние: 

 

 
 

Фиг. 1. Агрегатно състояние на веществата 
 

Последствията от аварии рядко са изолирани събития, по-скоро се наблюдават 
поредица от събития, протичащи по един динамичен сценарий, в зависимост от 
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началните условия, иницииращите условия и т. н. Основните събития, обект на раз-
глеждане при оценката на последствията, са: 

 Изтичащ поток 
 Дисперсия 
 Пожар 
 Експлозия 
По-подробно описание на възможните физикохимични явления и физичното 

състояние на веществата са представени в Таблица 1. 

 
Таблица 1. Възможни физични/химични явления (събития) и агрегатно 

състояние на веществото 
 

 Газ  
под 

налягане 

Втечнен газ 
под 

налягане 

Охладена 
течност 

 
Течност 

 
Прах 

Други 
твърди 
вещества 

 
 
Изтичане 

 
 
Еднофазна 
газова  
струя 

Двуфазна 
струя, 
Внезапно 
двуфазно 
изтичане 

Изтичане 
на течност, 
Изпаряване 
от локва 
при tкип 

Изтичане 
на течност 
Изпаряване 
от локва 
при  
t < tкип 

Разрушаване 
на 
резервоар, 
Атмосферна 
ерозия 

 
 
- 

 
Дисперсия 

Облак  
от газ 

Облак  
от газ 
(Изпаря 
ващи се 
аерозоли) 

 
Облак  
от газ 

 
Облак  
от пари1 

 
Облак  
от прах 

 
- 

 
 
 
Пожар 

Струен 
пожар 
(факелно 
горене), 
Мигновен 
пожар 

Двуфазен 
струен 
пожар 
(факелно 
горене), 
Мигновен 
пожар 

Пожар  
в локва, 
Мигновен 
пожар 

 
 
Пожар  
в локва 

 
 
Пожар 

 
 
Пожар 

 
 
 
Експлозия 

Физична 
експлозия 
(Резервоар2), 
Експлозия 
на облак от 
газ 

Физична 
експлозия 
(Резервоар2), 
BLEVE3, 
Експлозия 
на облак от 
газ 

 
 
Експлозия 
на облак  
от газ 

 
 
Експлозия 
на облак 
от пари 

 
 
Експлозия 
на прах 

 
 
Детона-
ция на 
твърди 
вещества 

 
 

Окончателната оценка от анализа на последствията дефинира въздействието и раз-
рушението, които физикохимичното явление може да причини. Степента на раз-
рушението зависи от най-важното събитие или от значителното изтичане на 
„неограничено количество енергия” по време на аварията. В Таблица 2 са предста-
вени евентуалните механизми на разрушенията (щетите) в зависимост от веществото 
и последователността от събития по време на аварията. Както се вижда, „диспер-
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сията” е събитие преди главното събитие “експлозия на облак от пари”, както и съби-
тието, свързващо пожара от локва с излагането на хората на опасността от токсичните 
продукти, формирани при горенето. 

 
Таблица 2. Възможни механизми на щетата в зависимост  

от вида на веществото и типа на събитието 
 

 Веществото е запалимо Вещество или продуктите 
от горенето му са токсични 

 
Изтичане 

Нараняване/щета от силата на 
струята, 
Изгаряния (горещи или  
студени струи) 

 
Токсично въздействие върху 
хората 

 
Дисперсия 

 

(Възможност за мигновен 
пожар или експлозия на облак 
от пари) 

Отлагане на токсичното 
вещество върху зеленчуци, 
почва и 
повърхността на водата 

 
Пожар 

 
Термична радиация на хора и 
сгради 

Образуване на токсични 
продукти 
При горенето (газове или 
аерозоли) 

 
Експлозия 

 

Свръх налягане (ударни вълни), 
летящи твърди тела, термична 
радиация на хора и сгради 

Образуване на токсични 
продукти при горенето, 
изтичане на токсични вещества 
(газове или аерозоли) 

 
 

По-долу са показани два примера на възможни събития, представени под фор-
мата на дърво на събитията.  

Първият пример, показан на фиг. 1, се отнася до изтичането на втечнен газ под 
налягане, като например втечнен пропан-бутан. Този пример демонстрира разликата 
между незабавното възпламеняване, т. е. запалването веднага след изтичането, водещо 
до „пожар в струя” (jet fire) при сценария на „изтичане”, и забавеното възпламеня-
ване, когато изтеклият материал първо се разрежда с атмосферния въздух преди да се 
осъществи самото му запалване (т. е. преди облакът или струята да достигнат източ-
ника на възпламеняване. В последния случай количеството на запалимия материал в 
част от облака, където концентрацията му е по-висока от долната граница на възпламе-
няемост, се очаква да бъде включено в много бърз процес на горене (мигновен по-
жар), евентуално преминаващ в експлозия (със значително свръх налягане). Фронтът 
на пламъка ще се разпространи от източника на запалване през целия огнеопасен 
облак, докато достигне източника на изтичане и причини струен пожар (факелно 
горене), ако изтичането е продължително. 
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Фиг. 2. Дърво на събитията при изтичане на втечнен газ под налягане 
 

Вторият пример, показан на фиг. 2, се отнася до изтичането на течност. Този при-
мер показва отново разликата между незабавното и забавеното възпламеняване. В то-
зи случай обаче, остатъкът от течността, останал след мигновения пожар/експлозията 
ще бъде обхванат от пожар в локва. Забележете различната роля на дисперсията в 
дървото на събитията, представено на фиг. 2. 

 
 

 
 

Фиг. 3. Дърво на събитията при изтичането на течност 
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1.1. Изтичане 
 

В случай на загуба на съдържание опасното вещество ще изтече в околната среда. 
Скоростта на изтичане зависи от термодинамичното състояние на веществото и 
геометричната форма на отвора. Веществата могат да се класифицират като: 

 сгъстени (компримирани) газове 
 втечнени газове под налягане 
 (не кипящи) течности 
Изтичанията могат да бъдат в обхвата от бавни, непрекъснати освобождавания от 

малки отвори до бързо, почти моментално изхвърляне на съдържимото при големи 
аварии. Примери за малки отвори са пукнатините или дупките в стените на апарат 
или тръбопровод, или пробиване на (къс) съединяващ тръбопровод с относително 
малък диаметър. В зависимост от съотношението между дебита на изходящия поток 
и общото количество на веществото в апарата или тръбопровода този поток трябва да 
се разглежда като квазистационарен или нестационарен. 

По принцип изтичащият от малки отвори в апаратите или в тръбопроводите 
поток може да се разглежда като стационарен, което означава, че дебитът на потока 
се контролира от „постоянно” налягане по посока, противоположна на течението. 
Ако условията в тази посока се променят постепенно във времето, то потокът може 
да се разглежда като квазистационарен. В случай на пълно разрушаване на съда 
съдържанието му изтича за много кратко време. Подобни изтичания се разглеждат 
като внезапни. В случай на разкъсвания в дълги тръбопроводи дебитът на изтичащия 
поток ще се контролира от пада на налягането в него, а не толкова от условията в 
посока, противоположна на течението. При много от тези случаи изтичащият поток 
трябва да се разглежда като нестационарен. 

В случаите с газове под налягане дебитът на изтичащия поток се ограничава от 
критична стойност, съответстваща на скоростта на звука за условията в апарата. При 
аварии в тръбопроводи променливият дебит на изтичащия поток зависи също така и 
от разширяването на сгъстения газ в тръбопровода, например, в газопроводите за 
транспортиране на природен газ при високо налягане. Термодинамичните последст-
вия могат да променят температурата и плътността на изтичащото вещество. В слу-
чаите с не кипяща течност, дебитът на изтичащия поток обикновено зависи от нивото 
на течността в апарата над отвора (хидростатичното налягане). В зависимост от наля-
гането и физикохимичните свойства на веществото изтичането може да бъде под 
формата на течна струя или аерозол (спрей). Най-сложни явления протичат при 
втечнените газове под налягане. Те могат да бъдат: 

➢ Малък отвор в апарата достатъчно далеч от нивото на течността, води до изти-
чане на поток от пари (газ); 

➢ Отвор в празното пространство на апарата близо до нивото на течността, води 
до изтичане на двуфазен поток, дължащо се на бързото изпаряване и на уве-
личаването на обема (образуване на мехури) на течността; 

➢ Отвор в течната фаза води до изтичане на течен поток, който бързо се из-
парява в самия отвор или в близост до него; 

➢ Пълното разрушаване на апарата води до мигновено изпаряване на течността 
в него. 

 

Термодинамичните ефекти, съпровождащи изтичането на двуфазен поток, са 
сложни. На първо място, течността ще се изпари, като по този начин ще отнеме 
топлина, необходима за изпаряването от самата течност, което от своя страна ще 
доведе до охлаждането на тази течност и достигане на температурата й на кипене при 
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атмосферно налягане. В условията на околната среда парите ще се смесят с въздуха 
(благодарение на разликата в наляганията смесването е много интензивно). Остана-
лото количество течност в апарата ще се изпари, отнемайки топлина от въздуха (част 
от тази течност може да изтече на земната повърхност и да се изпари от локва). Това 
ще доведе до образуване на смес на парите с въздуха, която има температура, по-нис-
ка от температурата на кипене веществото и затова, често, по-тежка от въздуха. 
Такава е картината, например, при втечнените пропан и амоняк. 

Една течност, изтичаща от отвор, ще образува локва. Тази локва може да бъде ог-
раничена от някакви прегради или да се разлее върху земната повърхност. Ако теч-
ността е летлива, тя ще се изпари и образува облак от пари. В действителност, локва-
та ще се разлее докато достигне някаква минимална дълбочина, която се определя от 
грапавостта на земната повърхност. За гладки повърхности (бетон, пясък, камъни) 
дълбочината може да бъде около 5 mm, за груби повърхности (селскостопански, 
тревни) от 20 до 25 mm (CPR, 1997). Най-разумния подход, основаващ се на избора на 
най-неблагоприятен сценарий, е да се предположи, че локвата мигновено ще се раз-
лее до минималната си дълбочина. За процеса на изпаряване на течността е необхо-
дима топлина. Тази топлина се набавя от самото вещество, но основното количество 
идва от земната повърхност и когато тази повърхност е студена, от атмосферата 
(включително слънчевата радиация). За течности с температура на кипене (ТК), по-
ниска от температурата на околната среда, образуваната локва ще кипи дотогава, 
докато температурата на земната повърхност не стане по-ниска от ТК. За течности, 
които не кипят, вятърът ще отстрани парите от повърхността на локвата и това ще 
предизвика изпаряване с цел да се възстанови парциалното налягане на парите над 
повърхността. В този случай лимитиращият фактор е скоростта на вятъра. 

 
2.2. Атмосферна дисперсия 
 

Дисперсията в атмосферата често е определяща за изтичането (изходящ поток, 
изпаряване, продукти от горенето) и последващите въздействия (мигновени пожари, 
експлозии, токсични ефекти). Ако изтичането на изходящия поток е с голяма 
скорост, то първата фаза на дисперсията е струя. Съответните параметри са начален 
размер на отвора и количество на веществото (налягането в съда). Тези параметри 
определят размера на струята и смесването с въздуха. В случаите на по-малко интен-
зивни изтичания, например, при изпаряване от повърхността на локви или облак от 
пожар, характерът на дисперсията се определя от плътността на изтичащото вещест-
во. Ако плътността във вътрешността на концентрационния контур е по- малка от 
плътността на околната среда, то облакът ще се издига. Обратно, ако плътността във 
вътрешността на концентрационния контур е по-голяма от плътността на околната 
среда, то облакът ще се насочи към земната повърхност и ще се разпростре над 
нея. На дисперсията на тежки газове се обръща голямо внимание, тъй като тя пред-
ставлява по-голяма заплаха поради факта, че опасните вещества остават в близост до 
земната повърхност, където се намират хората и другите живи организми. За мо-
делиране на дисперсията на тежки газове са предложени редица модели (Duijm, et al., 
1997). Динамиката на разпространение на облаци от тежък газ, както и на облаци от 
леки газове зависи от началната маса, разликата в плътностите и скоростта на вятъра. 

Най-накрая, при всички облаци от токсични газове се наблюдава т. нар. пасивен 
режим на дисперсия, т. е. това е фазата, в която скоростта на вятъра и атмосферната 
турбулентност определят смесването на веществото с въздуха. Този режим не винаги 
е важен. Много от запалимите вещества достигат долното си ниво на запалимост при 
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дисперсията на тежък газ. Много от токсичните вещества имат ниски концентра‐
ционни граници на опасност (напр., амоняк) и при тези случаи пасивната дисперсия е 
от практическо значение. Атмосферните условия са от важно значение при всички 
фази на дисперсия, но имат доминираща роля при пасивния режим на дисперсия. Тези 
условия са скоростта на вятъра и атмосферната стабилност. От най-важно значение е 
скоростта на вятъра. Концентрацията на токсичното вещество е обратно пропорцио-
нално на скоростта на вятъра. Турбулентността на въздуха е най-висока при неста-
билни атмосферни условия. Последните се наблюдават тогава, когато слънцето нагря-
ва почвата и порции от горещ въздух се издигат и се смесват с долния слой на атмо-
сферата, наричан още граничен слой. За нестабилните условия е характерно бързо 
смесване на облаците от токсично вещество и по този начин се намалява приземната 
му концентрация. При тези условия е възможно да се пренесе вещество от по-голяма 
височина към земната повърхност (например, при облаци, образувани в резултат на 
пожар). Стабилните условия потискат атмосферната турбулентност. Стабилни условия 
се наблюдават когато температурата на земната повърхност е по-ниска от тази на 
въздуха. Това обикновено става при спокойни ясни нощи и ранни сутрини. Стабил-
ните условия причиняват тесни и плитки облаци с високи концентрации и малко смес-
ване. Високите облаци могат бавно да се придвижват без да причиняват високи кон-
центрации под себе си. Посоката, в която ще се придвижи облакът се определя от по-
соката на вятъра. Оценката на риска около опасната инсталация изисква да се вземат 
под внимание местните данни за скоростта на вятъра, посоката на вятъра и атмосфер-
ната стабилност. 

 
2. Дисперсия в другите компоненти на околната среда 
 

Оценката на риска има за цел главно да определи въздействието върху човешкия 
живот, например, предсказване на жертвите сред хората, работещи или живеещи в 
близост до опасното място. Но законодателството изисква да се обърне необходимото 
внимание и на последствията от големи аварии върху околната среда. 

Много от моделите за оценка на последствията от произшествия отчитат атмо-
сферния фактор (атмосферната дисперсия, пожар, експлозия). По-малко усилия бяха 
насочени към предсказване на последствията от произшествия върху другите 
компоненти на околната среда (почва, подземни води, надземни водни басейни). 
Съществуват много малко на брой модели, описващи дълготрайното въздействие на 
химичните вещества върху тези компоненти на околната среда и някои от тях мо-
гат да бъдат използвани при случайните 

изтичания (виж напр., Trapp and Matthies, 1996). Teзи модели отчитат транспорта 
и дифузията както в отделните компоненти на околната среда, така и транспорта 
помежду им (напр., отлагането на химични вещества от въздуха върху почвата или 
миграцията им от почвата в подземните води). 

 
3. Пожар 
 

Пожарите могат да бъдат последствия от изтичане, но от своя страна те могат съ-
що така да се разглеждат като източник на опасни, токсични продукти от горенето. 
Пожарите по отношение на изтичащите потоци от газове и течности различаваме: 

 Струен пожар(факелно горене); 
 Мигновени пожари; 
 Огнени кълба; 
 Пожари в локва. 
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Опасните продукти от горенето възникват основно при пожари, в които участват 
сложни химични вещества, въпреки че сложни реакционни продукти могат да се обра-
зуват и при прости горива поради непълно горене. Образуването на опасни продукти от 
горене могат да се очаква при пожари в складове, съдържащи големи количества 
и/или много видове опасни вещества. В последния случай дисперсията на продуктите 
от горенето може да се изследва чрез моделите за издигането на облак, образуван в 
резултат на пожар (Rasmussen, Duijm & Markert, 1998). 

Струен пожар (факелно горене) протича ако газ или двуфазен поток се запали 
внезапно. Съществуват модели, предсказващи големината на пламъка и топлинното 
облъчване върху околната среда. Особена опасност представлява случаят, при който 
струен пожар се насочи към уязвимо препятствие, напр., резервоар или тръбопровод. 
Топлинният поток от струен пожар може да бъде интензивен (350 kW/m2 ), но в съ-
щото време с много локално въздействие (в сравнение с пожар от локва) и аварията, 
дължаща се на термични напрежения не може да бъде игнорирана (Duijm, 1994). 

Мигновени пожари протичат ако запалим облак от пари се запали след известно 
време от началото на изтичане (забавено запалване). Пожарът бързо ще премине през 
целия облак. Дотолкова, доколкото няма прегради, причиняващи нарастване на ско-
ростта на пламъка и облакът е малък, свръх налягането, дължащо се разширяването 
на газа от мигновения пожар е ограничено и основната опасност е топлината. Ако 
скоростта на пламъка се увеличи, може да се стигне до експлозия на облак от пари 
(виж раздел Експлозии). 

Огнени кълба се наблюдават при пълно разрушаване на съд под налягане, съдър-
жащ запалими втечнени газове под налягане се запали внезапно, напр., в случаите на 
авария в резервоар с втечнен природен газ, обхванат от пламъци. Това явление е поз-
нато също така като BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion, Експлозия на 
разширяващи се пари от кипяща течност). Бурното смесване на разширяващата се 
течност и пари с въздуха причинява бързо горене, като огненото кълбо се издига 
нагоре във въздуха. Главната опасност от BLEVE е топлинната радиация (CPR, 1997; 
CCPS, 1994). 

Пожарите от локва протичат когато пари от запалими, летливи течности се запа-
лят. Скоростта на горене се определя от изпаряването на течността, при което се от-
нема топлина от радиацията на огъня над течността. Скоростта на вятъра влияе върху 
височината и наклона на облака (Rew & Hulbert, 1996). В сравнение със струйните 
пожари(факелно горене) размерът на пожара може да бъде много по-голям и освен 
термичната радиация токсичните продукти от горенето могат да окажат значително 
неблагоприятно въздействие. Пожарите в локва са изследвани многократно и е изчис-
лено, че максимална стойност на топлинните потоци за керосин (авиационно гориво) 
е около 100 ÷150 kW/m2 (Moodie et al., 1988; Bainbridge &Keltner, 1988). 

Причината за възникването на пожари с вещества в твърдо агрегатно състояние е 
или външното нагряване, или само нагряването на химичните запаси. Освен опас-
ността от разпространение на пожара и топлинната радиация основната опасност 
при пожари с тези химични вещества са токсичните продукти от горенето. 

 
4. Експлозии 
 

Могат да бъдат разграничени експлозии вътре в апаратите, включващи физична 
експлозия на самия апарат, и експлозии извън апарата. Причините за експлозиите в 
оборудването и физичните експлозии са най-често външно нагряване, прекомерно 
повишаване на налягането, неконтролируеми химични реакции и експлозии на пра-
хове. Експлозиите извън оборудването които много често са в ограничени прост-
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ранства, главно се дължат на възпламеняването на запалими пари поради по- ранното 
изтичане на съдържание.  

 
 

Фиг. 4. Дърво на събитията 
 
 

На фиг. 4 (от CCPS, 1988) са показани последователностите от събития, водещи 
до експлозия. На същата фигура са показани основните опасности: летящи тела (глав-
но при физична експлозия), ударни вълни или свръх налягане от експлозия и термична 
радиация. При експлозията на облак от пари от важно значение са масата на облака и 
количеството на преградите в района, които пречат на движението на газовете, при-
чинявайки по-високо свръх налягане, а също така и увеличаване на скоростта на пла-
мъка чрез допълнителна турбулентност (CCPS, 1994; CCPS, 1996; CPR, 1997; 
Bjerketvedt, Bakke & Wingerden, 1997). 

Известни са различни модели за определяне мощта на дадена експлозия, зависе-
ща от размера и свойствата на запалимия облак и обкръжаващите препятствия, вари-
ращи от прости модели, отчитащи единствено експлозивния потенциал на облака 
(еквивалентен модел на TNT) и числени триизмерни модели на базата на метода на 
крайните разлики (CPR, 1997; Bjerketvedt, Bakke & Wingerden, 1997). Експлозивната 
мощ и разрушителният потенциал се определят от два параметъра – максималното 
(пиково) свръх налягане Ps и т. нар. положителен „импулс”, който се дефинира като 
интеграл във времето на свръх налягането през време на разпространение на удар-
ната вълна. Ако ударната вълна се апроксимира чрез триъгълно разпределение, 
тогава is = ½Pstp, където tp е времетраенето на ударната вълна. 

 
5. Въздействия 
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5.1. Токсично въздействие 
 

Различават се токсични въздействия, въздействия от топлинна радиация, въздей-
ствия от свръхналягане и въздействия от летящи обекти. Токсичното въздействие на 
веществата обикновено се оценява чрез поетата доза. За веществата, които имат 
системно въздействие, е съществено общото количество на вдишаното вещество, 
като дозата е произведение на концентрацията и времето на въздействие. За отчитане 
на локалните ефекти, свързани с възстановяването и изхвърлянето, изчисляването на 
дозата следва от: 

 

 
 

Тук, стойността на степенния показател n зависи от вида на веществото и е в 
границите от 0.6 до 3 (Lees, 1980). В Таблица 4 са представени различни типове 
интензивни въздействия с примери за най-често срещаните вещества. В таблицата не са 
представени данни за канцерогенни ефекти. 

 
Таблица 3. Вид на въздействието на някои вещества  

върху човешкия организъм 
 

 
Клас 

 
Някои примери 

Локално действащи вещества 
(главно на горните дихателни 
пътища 

Амоняк; 
Алдехиди (Акролеин; Формалдехид, 
др.) 

Локално действащи вещества  
(на долните дихателни пътища 

Халогени (Cl2, Br2, F2, I2); H2S; COCl2); 
Азотни окиси 

Локално действащи вещества  
с допълнителни въздействия, 
засягащи целия организъм 

 
Дихлорпропен; CS2 

Вещества, действащи на 
централната нервна система 

Дихлорметан; Хлороформ; CCl4; 
Винилхлорид 

Вещества, действащи на единичен 
орган (напр., изключват се 
дихателните пътища и централната 
нервна система) 

 
Винилхлорид 

 
Вещества с по-общо въздействие 
върху целия човешки организъм 

Динитротолуен; 
Цианиди (Акрилонитрил, HCN); 
Ароматни разтворители (Бензен, 
Толуен, др,) 
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Токсичните въздействия могат да се оценят чрез сравняване на нивата на експо-
зиция с някое от съществуващите нива на безопасност (CCPS, 1989). Вероятността за 
жертви може да се оцени чрез използване на зависимостта между доза-отклик под 
формата на т. нар. Probit функции чрез използване на дефинираната по-горе величина 
токсична доза (Lees, 1980; CCPS, 1989; CPR, 1992; CPR, 1999). Тези източници 
включват също така добре изучените съотношения доза-отклик за топлинна радиация 
(виж по-надолу) и свръх налягане. 

Предполага се, че хората, намиращи се в затворени помещения, са защитени до 
някаква степен от токсичното въздействие. В холандското ръководство за количест-
вена оценка на риска (CPR, 1999) е показано, че броят на жертвите в затворени по-
мещения е само 10% от тези, които биха загинали, ако се намират на открито, но това е 
само едно грубо приближение, зависещо от времето, за което облакът ще се придвижи 
и скоростта на вентилация на сградата по време и след преминаване на облака. 

 
5.2. Въздействия от летящи отломки 
 

Въздействието от летящи отломки зависи от кинетичната енергия. Летящите от-
ломки с кинетична енергия, по-голяма от 100 J (Джаула) могат да причинят жертви 
(CCPS, 1989; CPR, 1992). 

 
5.3. Въздействия от топлинна радиация 
Топлинната радиация може да причини вреди на хора и на имущество. Rew и 

Hulbert (Rew & Hulbert, 1996) се позовават на изследването на Lawson & Simms от 
1952 г. за запалването на бяла дървесина. Тези данни показват, че спонтанното и 
“направлявано” (т.е. в присъствието на източник на запалване) възпламеняване в 
рамките на 30 min. няма да протече при инцидентни топлинни потоци, съответно от 
26 до 15.5 kW/m2. От работата на Carlos Fernandoz-Pello (Carlos Fernandoz-Pello, 1995) 
може да се определи времето за пиролиза. Като се приеме температура на пиролиза 
623 К, се вижда, че пиролиза в рамките на 30 min. няма да протече, ако инцидентният 
топлинен поток е по-малко от 11kW/m2. В съответствие с данните от DanGas 
(DanGas, 1990), електрически кабел с изолация от PVC може да се повреди след 
въздействие на 2 kW/m2. 

Таблица 4. съдържа данни за наранявания от изгаряне (DanGas, 1990). 
Смъртността вследствие на топлинна радиация може да бъде оценена с помощта 

на подхода Probit подобно на смъртността, дължаща се на токсично въздействие. 
Когато се отчитат последиците от мигновен пожар, обикновено се допуска, че хората 
(и животните), попаднали в обхвата на огъня (в рамките на нивото на запалимост на 
облака, който предстои да се запали) ще умрат, докато всички други ще оцелеят. 
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Табл. 4. Наранявания от изгаряне 
 

Авариен огнен 
поток (kW/m2) 

Последици 

9.4 Прагът на болката ще бъде достигнат след 6 сек. излагане на 
въздействие Безопасна зона, от която хората могат безпре-
пятствено да се спасят 

6.4 Прагът на болката ще бъде достигнат след 8 сек. излагане на 
въздействие. Втора степен изгаряне след 20 сек. излагане на 
въздействие 

5.0 Прагът на болката ще бъде достигнат след 20 сек. излагане 
на въздействие. 

3.5 Прагът на болката ще бъде достигнат след 30 сек. излагане 
на въздействие 

1.6 Прагът на болката ще бъде достигнат след 60 сек. излагане 
на въздействие. Извън този обсег не са необходими ограни-
чения 

0.7 Изложената кожа се оцветява в червено и ще изгори след 
продължително излагане 

 

5.4. Въздействия от експлозии 
 
Експлозиите могат да причинят наранявания на човешките същества по различен 

начин: 
 Ударната вълна може да повреди белите дробове (гръдният кош може да бъде 

смазан); 
 Може да бъдат засегнати ушите, като основното поражение е на ушните 

тъпанчета; 
 От ударната вълна тялото може да бъде изместено и хвърлено върху земната 

повърхност или други препятствия; 
 Човешкото тяло може да бъде ударено от летящи отломки; 
 Хората, намиращи се вътре в сградите, могат да пострадат при разруша-

ването на сградата от експлозията. 
 
За първите три типа наранявания съществуват функции от типа Probit, даващи 

възможност за определяне на боя на жертвите в зависимост от пиковото свръх наля-
гане Р и импулса is (CPR, 1992). В същия източник е представен много прост метод 
за определяне на жертвите при експлозия на облак от пари, базиран единствено на 
пиковото свръх налягане. 

Въздействието на експлозиите върху строежите, особено върху сградите, е добре 
изучена, но сложна инженерна област, фокусирана върху необходимостта от създава-
нето на взривоустойчиви конструкции (командни зали, морски платформи). Емпи-
ричните наблюдения, отчитащи единствено пиковото свръх налягане, водят до след-
ната класификация на зоните на разрушение: 
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Таблица 5. Зони на разрушение в зависимост  
от пиковото свръх налягане 

 

Зона Разрушение Пиково свръх- 
налягане, kPa 

A Тотално разрушаване > 83 
B Тежки щети > 35 
C Умерени щети > 17 
D Незначителни щети > 3.5 
 

5.5. Въздействия върху околната среда 
 

Освен атмосферната дисперсия, дисперсията във водните басейни (морета, 
пристанища, реки, канали) е най-често срещаното директно въздействие върху 
околната среда на авариите в индустрията. Въздействието се заключава в щети на 
флората и фауната във водните басейни и заплаха за източниците на питейна вода. 
Въздействието върху водния живот може да се оцени чрез използване на информация 
за леталната концентрация (LC50) за различните вещества. Такива данни са известни 
за много от веществата (“DOSE”, 1992). 

 
6. Ограничаване на въздействията 
 

Мерките за ограничаване на въздействието от протичането на нежеланото съби-
тие, свързано с изтичане на съдържание, имат за цел: 

➢ Да ограничат изтичането на количеството на опасното вещество към окол-
ната среда. 

➢ Да предотвратят по-нататъшното неблагоприятно въздействие на събитието. 
➢ Да осигурят защита на хората. 
 

Методите за ограничаване на изтичането на веществата зависят от вида на мате-
риала и типа на изтичането. Вътре в апарата може да се използва устройство за из-
ключване при възникване на аварийна ситуация, което да ограничи количеството на 
материала, който може да изтече. В случай на водоразтворими вещества може да се 
използва с известен успех водна завеса (напр., за амоняк, флуороводород). Изпарява-
нето от локви може да се ограничи чрез намаляване размера на локвата (шахта под 
резервоара) и покриване със специални покрития или пяна. Ескалацията при произ-
шествия с изпускане на съдържание е от особено значение по отношение на опаснос-
тите от запалване и експлозия. Оборудването може да се защити от пожар чрез пръс-
кане с вода (с или без специални добавки) или чрез изолационен материал. И двата 
вида изолационни материали, т. нар. циментови и епокси-интумесценти, се оказват 
ефективни против струйни пожари (факелно горене), при които пръскането с вода е 
неефективно (Roberts & Beckett, 1996). Въздействието от експлозии може да се 
редуцира чрез проектиране на взривоустойчиви обекти(CCPS, 1996). Защитата на 
хората се основава върху два принципа: убежище и бягство/евакуация. Това зависи 
от наличното време и вида на въздействието кое действие е най-ефективно да се 
предприеме. Преглед на изгодите от различните начини за евакуация е представен в 
CCPS (1989). 
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7.  Оценка на последствията и количествена оценка на риска (QRA) 
 

Пренасянето на тази информация в определен метод за количествена оценка на 
риска е повече въпрос на съхраняване на информацията. Често (но не непременно) 
методите за количествена оценка на риска са ограничени до извършването на оценка 
на индивидуалния риск (IR) и обществения риск (SR). И двата критерия са базирани 
единствено на неблагоприятните въздействие върху хората. В „Purple Book” (CPR, 
1999) е представено кратко описание за това как може да се извърши изчисляването 
на IR и SR. Едно нещо, на което трябва да се обърне внимание, е избора на метеоро-
логичните условия в сценариите, при които атмосферната дисперсия играе важна роля. 
Експлозиите в производственото предприятие, BLEVE и др. подобни се очаква да 
имат въздействие върху целия район, независимо от посоката и скоростта на вятъра. В 
този случай вероятността за смърт в някоя точка е произведение от вероятността за 
този сценарий на произшествието и условната вероятност за смърт в разглежданата 
точка когато сценарият се осъществи и често това е функция единствено на раз-
стоянието. Например, за BLEVE: 

 
(2)  Pсмърт, BLEVE(x,y)=P(BLEVE). (вероятността за смъртен случай на човек (x,y) 

при възникването на BLEVE).  
 
Ако атмосферната дисперсия има значение, то всяко възможно метеорологично 

състояние (напр., комбинацията от посока на вятъра, скорост на вятъра и 
атмосферната стабилност) следва да се разглежда като нов сценарий. За всяко 
метеорологично състояние трябва да се определи вероятността за смърт в точка с 
координати (x,y) и резултатите трябва да се добавят към сценария на изтичане. 

 
(3)  
 

 
 
За мигновен пожар това означава да се определи за кои метеорологични условия 

точката с координати (x,y) е в запалимата част на облака (обикновено при консерва-
тивна оценка се взема под внимание възпламеняването на облака извън територията на 
производственото предприятие при максимална дължина на облака, т. е. най-широкият 
покрит от облака участък, виж CPR, 1999). 

За изтичане на токсични вещества, в т. нар. „purple book” (CPR, 1999) се предлага 
опростяване на облака чрез дефиниране на ефективна ширина на облака (ECW) с ед-
на и съща степен на пострадали, равна на степента на пострадалите в центъра на об-
лака, докато общият брой на жертвите в ECW е равна на броя жертвите на това раз-
стояние за реалния облак. 

Разбира се, за да могат да бъдат извършени подобни изчисления, трябва да се има 
достъп до статистическа информация (напр., за предпочитане осреднена за период от 
10 до 20 години, или поне за 5 години), отнасяща се за комбинациите от посока на 
вятъра, скорост на вятъра и атмосферна стабилност, приложими за даденото място. 
Моля, да се обърне внимание на следното: 

 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

404 

➢ В местната метеорологична статистика може да има значителни флуктуации, 
особено около планини и големи морета или езера. 

➢ Докато комбинациите от данни за посоката на вятъра и скоростта на вятъра 
обикновено могат да бъдат взети от близки летища, то информацията за атмо-
сферната стабилност често липсва. Ако има записи за облачната покривка в 
зависимост от времето през деня, то класът на атмосферна стабилност може 
да се определи, отчитайки посоката и скоростта на вятъра. 

➢ При някои приложения може да има необходимост от отделни метеороло-
гични данни за различни периоди. За оценка на обществения риск често са необ-
ходими метеорологични данни през нощта и през деня, докато различен брой 
хора са подложени на риск (напр., в къщи или на работа, навън или вътре в 
затворени помещения). Особено атмосферната стабилност е различна през 
нощта и през деня. Сезонните данни могат да бъдат приложими за туристи-
чески места или производства със сезонна активност. Сезонните разлики са 
по-ясно изразени при континентален климат в сравнение с крайбрежните 
региони. 

 

Статистическите данни за посоката на вятъра са представени като вероятност 
вятърът да задуха от определен сектор за посоката на вятъра. Нормално, ширините на 
сектора са между 15о и 45о. За да се изчисли вероятността за среща със запалим или 
токсичен облак, трябва да се раздели (ефективната) ширина на облака на ширината 
на сектора и да се умножи на вероятността, че вятърът ще духа от този сектор, при 
предположение за равномерно разпределение на вероятността вятърът да духа от 
този сектор, виж фиг. 5. 

Обикновено, при изчисляването на индивидуалния риск не се включват съобра-
женията за защита от сгради. Индивидуалният риск изразява „заплахата”, наложена 
от околната площ върху лицето да бъде там, независимо от ситуацията, в която се на-
мира той (дрехи, дейност, защита). 

Противоположно на това, при изчисляването на обществения риск се отчита за-
щитата на (групи от) населението, напр., броят на хората в помещения, а също така 
внимателно трябва да се преценят разликите в броя на хората, присъстващи през де-
ня, нощта, почивните дни, по време на специални събития (спортни стадиони) и/или 
в зависимост от сезона. Общият период от време, което се разглежда (резултатите 
главно се представят като очаквана вероятност за година) се разделя на адекватни 
времеви отрязъци (ако „време през деня” се отнася за периода от 8:00 до 18:30, тогава 
времевият отрязък е 10.5/24. Ако целият уикенд се разглежда като „време през 
нощта”, то отрязъкът за „време през деня” се редуцира до 5/7ꞏ10.5/24). Тези данни 
следва да се свържат с информацията за опасни дейности в производствения участък 
за дадения период, например работи ли предприятието през нощта? Дали някои тех-
нологични операции се извършват в определено време, когато повече хора са наоко-
ло, и да се включат при определянето на риска за всяко разпределение на населе-
нието. Всяко разпределение на населението изразява един нов сценарий при изчис-
ляване на обществения риск, напр., то изразява нова точка на кумулативната F-N 
крива. 

 

Оценката на риска от увреждане и/или замърсяване на компонентите на околната 
среда чрез големи аварии все още не е толкова напреднала, колкото стандартните 
мерки, отнасящи се за индивидуалния риск или социалния риск. Може да си пред-
ставим мярка за такъв риск чрез заместване на броя на жертвите в F-N кривата с це-
ната на щетите върху околната среда. Наложително е да се наложи мнението, че 
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важността на методите за количествена оценка на риска не трябва да се подценява 
при оценката на риска за околната среда. Затова Директивата Seveso-II е после-
дователна в отбелязването, че „човешкото здраве” и „околната среда” вървят ръка за 
ръка. 
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Abstract: The preparation of a quantitative value account is the basis for the preparation of 
an offer for construction sites. A schedule for the construction activities and the exact 
auxiliary materials is made from a correctly prepared invoice. The analysis of the 
construction activities is the basis for making a quantitative value account. 
 
Key words: accounting documentation, quantitative value account, time norm. 
 

 
Част „Сметна документация“ на проекта се изготвя като самостоятелна част на 

проекта. 
Част „Сметна документация“ съдържа обяснителна записка, количествени сметки 

по частите на проекта за видовете строително монтажни дейности, спецификация на 
оборудването и обзавеждането. Тази част от проекта служи за изготвяне на Количест-
вено стойностна сметка. 

В годините технологията на строителството се променя, променят се и спомага-
телните материали, който могат да променят сериозно цената на дейностите. 

 
Количествена сметка  
 

 

Количествената сметка е таблично представяне на видовете строително монтаж-
ни дейности, които трябва да се извършат за осъществяването на строителния проект. 
Количествената сметка е част от сметната документация на проекта, която не е задъл-
жителна част от проекта, но може да се изисква чрез заданието за проектиране.  
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Част № 
по 
ред 

Наименование на дейността 
(Видове СМР) 

мярка количество 

 1  м  
 2  бр  
 3  кг  
 4  м2  
 5  мсм  
 6    
 7    
 …    
 n    

 
Количествената сметка са разделя на отделни части, които са обхванати от 

проекта: 
 

 Архитектура 
 Строителни конструкции 
 Метални конструкции 
 Електрически инсталации 
 Автоматизация 
 Вентилация и климатизация 
 Водоснабдяване и канализация 
 Вертикална планировка (озеленяване) 
 
Всяка отделна част на количествената сметка може да бъде разделена на няколко 

допълнителни части. Например: 
 

 Демонтажи дейности 
 Доставки 
 Монтажни дейности 
 Механизация 

 
Спецификация на оборудването  
 

В количествената сметка са описани количеството на нужните материали, най-
често без да са конкретно специфицирани. В сметната документация се съдържа 
спецификация на оборудването. Това е точно описание на изискванията за оборуд-
ването. 
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Количествено стойностна сметка 
 

Разликата между Количествена сметка и Количествено стойностна сметка е, че 
при втората са попълнени цените на видовете строително монтажни дейности и се 
получава крайна цена за изпълнение на строителния обект. 

 
 
 
 
 
 

Предназначение /Service/ : За захранване на дву / трипроводни трансмитери и размножаване
на сигнала на два изхода.

Брой на входните канали  /Channels/ : 1
Захранващо напрежение /Power Supply/ : 24 VDC
Консумация /Consumption/ : ≤ 1,5 W
Галванична изолация /Galvanic Isolation/ : between input, output, power supply and configuration interface
Монтаж /Mounting/ : On DIN-rail 35/7,5 mm
Производител /Manufacturer/ : MTL, Stahl, P&F
Модел /Model/ : -

Взривозащита /Explosion Proof/ : EEx ia IIC T2 *
Сертификат за взривозащита /Certification/ : ATEX
Вход /Input Type/ : 4÷2 0mA sink / source, HART support
Присъединяване на входа /Connection Type/ : 2 / 3 - wires connection

Брой  /Output number/ : 2
Тип /Type/ : 4 ÷20 mA - Source, HART support on one channel only
Макс. товарно съпротивление /Max Load/ : 360 Ω

* Виж ."Техн.изисквания към взривозащитеното оборудване" ч-ж № 02-11 стр.1

TGB-15705
TGB-15703

2.

4.

CP-03/ОП"ВОН"

Място на монтаж
CP-06/ОП"Суровинно помпено"

Модел / ПроизводителПозиция № /Tag.№/

Характеристики на изхода /Output/

Размножител на токов сигнал с искрозащитен вход
/ Repeater Power Supply /

A. Общи данни /General/

C.

3.

К-во /Quantity/
2 бр.-

Характеристики на входа /Input/

3.

1.
2.

1.

3.

5.

2.

4.

B.
8.
7.
6.

1.

4÷20mA

Power

Output 1

Two wire transmitter 4÷20 mA

4÷20mA

Output 2
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Част № 

по 
ред 

Наименование 
на дейността 
(Видове СМР) 

мярка количество Единична 
цена 

стойност 

 1  м    
 2  бр    
 3  кг    
 4  м2    
 5  мсм    
 6      
 7      
 …      
 n      
  ОБЩО ЦЕНА     
 
Остойностяване на Количествено стойностна сметка 
 

За остойностяване на количествени сметки се предлагат много на брой специали-
зирани софтуери. Това струва доста пари и не ви дава нужната гъвкавост. 

За да можете се разработи Количествено стойностна сметка може да се използва 
всеки безплатен софтуер предлагащ оформление на таблици, а ако има и функция за 
въвеждане на математически формули, то това е идеално за изработване на Количест-
вено стойностна сметка. 

Когато се подготвя работното пространство в таблицата на Количествено стой-
ностна сметка освен основните колони може да се вмъкнат и допълнителни колони, 
които в последствие ще помогнат за ръководенето на строителния обект. Например: 

 Анализ № 
 Материали за доставка  
 Спомагателни материали 
 Време за изпълнение 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

К-во Ед. Цена СтойностНАИМЕНОВАНИЕ№ анализ № цена № Д-ка част № Ед.мярка
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Това е една примерна Количествено стойностна сметка, към която могат да се до-

бавят или премахват редове и колони. 
 

 Колона 1 – Попълва се номера на анализа, който сме разработили за дадената 
позиция 

 

 
 

Анализа е представяне на нужните ресурси за изпълнение на единица работа. 
Попълва се мярката, разхода на ресурса, единичната цена на ресурса. Залагат се 

допълнителни разходи за труд, механизация и  материали. Залага се желаната печал-
ба за дадената работа. 

Разходната норма на труда е човеко часовете който са нужни за изпълнението на 
единица работа . 

Цената на труда е часовата ставка, която се предвижда за работниците. 
За определянето на норма времето, количеството на спомагателните материали и 

нужната механизация могат да се използват приети в страната норми: 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ед.цена 1 Стойност 1 Ед.цена 1 Стойност 1 Ед.цена 1 Стойност 1 Ед.цена 
1

Стойност 
1 Ед.цена 2 Стойност 2

труд спомагателни 
материали механизация материали 

доставкаНорма Време

Ед
.

 М
яр
ка Разх.

норма
Ед.
цена

Ко
еф

иц
ие
нт

Ст-ст

до
п.
р-
ди

тр
уд

 5
0%

до
п.
р-
ди

м
-л
и 

5%
до
п.
р-
ди

м
-я

 0
% Ст-ст на

Анализа

АНАЛИЗ № 1

1 Вид строително монтажна дейност 0.00 за бр.

1.1 Труд ч/ч 0 0 0

1.2 Mатериали 0 0 0

1.3 Механизация 0 0 0

1.4 Печалба 10% 0.00

Ед
.м
яр
ка

на
 А
на
ли

за
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а) Уедрени Сметни Норми (УСН) 
 

1. 01 Земни работи 
2. 02 Високо строителство 
3. 03 Пътно и ЖП строителство 
4. 04 Водноенергийно, мелиоративно и тунелно строителство 
5. 05 Водопроводи, канализации, пречиствателни станции и промишлени 

тръбопроводи 
6. 06 Монтаж на силнотокови кабелни линии 
7. 07 Общостроителни работи по кабелни линии 
8. 08 ОВ и климатични инст., кухненски, хладилни и перални уредби, монтаж 

на асансьори 
9. 09 Тръбопроводи и арматура 
10. 11 Пещостроителни работи по топлотехнически устройства и химически 

съоръжения 
11. 12 Монтаж на метални конструкции 
12. 13 Монтаж на енергийни, отоплителни и промишлени котли 
13. 14 Водни турбини и генератори, напорни тръбопроводи, затворни съоръже-

ния 
14. 15 Монтаж на турбини и генератори 
15. 16 Монтаж на стоманобет. конструкции и бетонови елементи в сгради и 

съоръжения 
16. 17 Подземно минно строителство в рудничната промишленост 
17. 18 Подземно минно строителство във въглищната промишленост 
18. 22 Монтаж на металообработващи, пресови, леярски и др.машини 
19. 23 Монтаж на подемно-транспортни механизми 
20. 24 Монтаж на КИП и А 
21. 34 Електромонтажни работи 
22. 35 Монтаж на мрежи ниско напрежение и електропроводи до 400 KV 
23. 36 Трансформаторни постове и електрически подстанции 
24. 37 Монтаж на ТТ, радиотранслационни и слаботокови кабелни линии 
25. 38 Монтаж на стационарни ТТ съоръжения 
26. 39 Монтаж на контактна мрежа 25 KV, 50 Hz по ЖП линии 
27. 40 Сигнализация, централизация, и блокировка на ЖП линии 
28. 41 Монтаж на контактни мрежи и фидери 1500 V в мините 
29. 42 Монтаж на компресори, помпи и вентилатори 
 
б) Строителни сметки и цени (СЕК) 
 

1. СЕК 01 Земни работи 
2. СЕК 02 Строителни кофражи 
3. СЕК 03 Строителни армировки 
4. СЕК 04 Бетонни и стоманобетонни работи 
5. СЕК 05 Зидарски работи 
6. СЕК 06 Покривни работи 
7. СЕК 07 Тенекеджийски работи 
8. СЕК 08 Дърводелски работи 
9. СЕК 09 Облицовки 
10. СЕК 10 Мазачески работи 
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11. СЕК 11 Настилки 
12. СЕК 12 Стъкларски работи 
13. СЕК 13 Бояджийски работи 
14. СЕК 14 Изработка и монтаж на метална дограма и стоманени конструкции 
15. СЕК 15 Хидроизолации 
16. СЕК 16 Топлоизолации 
17. СЕК 17 Монтаж и доставка на дограми 
18. СЕК 18 Тръбопроводи, отопление и вентилация 
19. СЕК 20 Сухо строителство 
20. СЕК 22 Сградни В и К инсталации 
21. СЕК 23 Външни водопроводи и канализации 
22. СЕК 26 Пътища, улици, тротоари, озеленяване 
23. СЕК 27 Хидротехническо строителство 
24. СЕК 34 Електрически инсталации в сгради 
25. СЕК 49 Разваляне и разрушаване на сгради съоръжения 

 
При възлагане на обществени поръчки, инвеститорите предпочитат да се позо-

вават на УСН, които макар и от по-друг период, са били одобрени от държавен орган. 
Думата „норма“ звучи задължително, но тези книги са препоръчителни, а не 

задължителни.  
Когато се разработва Анализ, разходните норми могат да се попълват по екс-

пертната оценка, базиран на опита на работещия.  
 
в) В книгите ТНС или Трудови норми в строителството е поместена информация 

касаеща единствено времето, за което се изпълняват дадени видове работи разгледа-
на, като Нвр (норма време). Също така са добавени и нормо изработки (НИ), които 
показват количеството работа, което трябва да се извърши от даден работник за един ден. 

 
 Колона 2 – при изготвяне на количествена сметка може да има позиции, за 

който е нужна цена от подизпълнител. За тези дейности се разработва допълнителна 
таблица описваща дейността, цената и изпълнителя. 

 

 
 

Попълват се Номер по ред, мярката, количеството, цената на доставчика, цената с 
предвидена печалба и името на доставчика. 

Тази таблица се разработва с цел по-лесно управление на доставчиците на услуги. 

№ Наименование Ед. М-ка к-во цена стойност печалба % Доставчик
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 Колона 3 – Доставки – разработва се таблица, в която са описани всички ос-
новни материали, подредени по номера 

 

 
 
Попълва се номера на позицията, цена с включена печалба, цената от доставчика, 

име на доставчика. 
 
Тази таблица се разработва с цел по-лесно управление на доставчиците на мате-

риали. 
 Колона 4 - часта от която е количествената сметка 
 Колона 5 - номер по ред 
 Колона 6 -  наименование на видовете работа 
 Колона 7- мярка на видовете работа 
 Колона 8 - количество на видовете работа 
 Колона 9 - единична цена на видовете работа 
 Колона 10 - стойност на цялата работа 
 Колона 11 - единична цена на труда, взима се от анализа на вида работа 
 Колона 12 - стойност на труда 
 Колона 13 - норма време за единица работа, взема се от анализите 
 Колона 14 - стойност на времето нужно за цялото количество работа 
 Колона 15 - единична цена на спомагателни материали, взема се от анали-

зите 
 Колона 16 - стойност на спомагателните материали 
 Колона 17 - единична цена на основни материали- взема се от таблица 

доставки или от таблица цени на доставчици на труд 
 Колона 19 - единична цена на механизация, взема се от анализите или от 

таблица с цени на доставчици на труд 
 Колона 20 - стойност на механизацията. 
 

 
Извод 
При създаване на допълнителни  таблици може лесно да се проследят различните 

доставчици и да се вземат стойностите на различните ресурси. Ако се използва соф-
туер за таблици с възможност за математически функции, се попълват единични цени 

№ Наименование цена с 
печалба

ед. Цена доставчик
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в създадените таблици. Разнасяйки коректно поредните номера в колони „Анализ“, 
„Цена“ и „Доставки“, таблицата сама попълва нужната информация във всички оста-
нали колони. 

Така се определят нужните средства за материали, труд и механизация. 
Чрез колона „Норма Време“ се определят нужните човеко часове за извършване 

на строителния обект. Със тази информация се съставя коректен времеви график във 
който са описани нужния човешки ресурс и нужното време за извършването на всяка 
една операция. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАДСКИЯ 

ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ 
 

доц. д-р инж. Николина Белчева Драгнева 
Бургаски свободен университет 

 
USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN URBAN PASSENGER 

TRANSPORT 
 

Nikolina Belcheva Dragneva 
Burgas Free University 

 
 
Abstract: Digital technologies and the opportunities they create are the driving force for 
success in an increasingly digital future. This applies to both companies and national 
economies. In the Urban Transport System, these technologies are suitable for an 
automated ticket system, for intelligent traffic light management, giving priority to public 
transport vehicles, information stops, etc. 
 

Key words: digital technologies, urban passenger transport; 
 
 

Днес в градовете живеят повече хора, отколкото извън тях и това е безпрецедент-
на трансформация, която поставя редица предизвикателства пред управлението на 
транспорта и урбанизираната екосистема. В дигиталната ера е от ключово значение 
за един град да е „интелигентен“, т.е. да е свързан, дигитализиран и иновативен. Това 
привлича бизнес, туризъм, талантлива работна ръка и спомага за ръста в качеството 
на живот. 

През 2015 г. е приета стратегия за създаване на единен дигитален пазар в Европа 
са посочени основните насоки за икономическо развитие на държавите – членки [1]. 
Тази стратегия се базира на три стълба, които засягат въпроси, като: подобряване на 
достъпа на потребителите и производителите до онлайн продукти и услуги в рамките 
на Европейския съюз; създаване на дигитални мрежи, чрез които да се обменя инфор-
мация по сигурен, защитен и лесен начин; максимизиране на потенциала за растеж на 
европейската дигитална икономика. Като се имат предвид посочените приоритетни 
области за развитие на единния дигитален пазар, може да се определи, че транспорт-
ния сектор ще има основна роля при развитието на първия стълб – а именно търго-
вията и доставка на онлайн продукти до крайните потребители. За да бъдат изпълне-
ни така посочените приоритети, Европейската Комисия предвижда държавите-
членки да въведат унифицирани правила за електронна търговия извън границите на 
страните-членки.  

Нагласите на българите според проучвания от „Impact of Innovation Study”, 
представени от Mastercard [2], близо три четвърти (74%) от българите са доволни от 
нивото на дигитализация в страната, а над 60% определят влиянието на иновациите 
като позитивно за обществото. 
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Фиг. 1. Употреба на дигитални услуги 
 

Най-високи очаквания на потребителите имат към внедряването на иновативни 
услуги в бъдеще. 91% смятат, че все повече сфери от живота следва да бъдат дигита-
лизирани, като най-често посочвани са здравеопазването (53%), общественият транс-
порт ( 51%) и образованието (49%). 

Според последни данни, 72% от населението на ЕС живее в големи градове, мал-
ки градове или предградия, което превръща градовете в двигатели на икономиката на 
континента. Градовете генерират 85% от европейския БВП и се изправят срещу мно-
жество взаимосвързани предизвикателства като енергийните и климатични промени, 
трудовия пазар, миграцията, социалното неравенство, замърсяването на въздуха, во-
дата и почвата. Благодарение на напредналите дигитални технологии, ЕС има въз-
можност да преоткрие начините, по които се управлява развитието на градовете, и се 
намери отговор на големите предизвикателства, с които се сблъсква съвременното 
общество: ефикасно управление в здравеопазването, по-чиста околна среда, зелена 
мобилност, предлагане на високо стойностни работни позиции.  

Поради високата гъстота на населението, градовете се намират в много добра по-
зиция да създават иновативни екосистеми, изградени от широк спектър от различни 
заинтересовани страни като управляващи органи, индустрии, финансов сектор, обра-
зователен сектор, обществени организации, социални партньори и други.  

В този контекст възниква „Предизвикателство дигитални градове“ (ПДГ), една 
инициатива на Европейската комисия, целяща да подкрепя градовете по пътя им към 
дигитална трансформация. ПДГ предлага съвети по дигиталните политики и под-
крепя петнадесет града в Европа: Алкой, Алхесирас и Гранада в Испания, Арад и Яш 
в Румъния, Аквила в Италия, Кавала, Патра и Солун в Гърция, София в България, 
Вентспилс в Латвия, Гран-Орли Сен Биевр във Франция, Пори във Финландия, Риека 
в Хърватия и Гимареш в Португалия [3] . 

 

Стратегията цели да се формулират и осъществят на практика разработени поли-
тики като: 

 Предоставяне на електронни услуги, които улесняват дигиталната трансфор-
мация на местните индустрии и услуги в сферата на производството, транспорта, 
енергийното и водното снабдяване, както и администрацията 

 Да се отворят съществуващите пазари или да се създадат нови пазари за елек-
тронни услуги на местно и национално ниво, посредством подкрепа и улесняване на 
предоставянето на електронни услуги от ИКТ компаниите за различните индустрии, 
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публичната администрация, дружествата за комунални услуги. По-специално: Отва-
ряне на пазара за дигитални услуги в транспорта и повишаване на осведомеността 
относно интелигентния транспорт и решенията за електронна споделена мобилност, 
които могат да бъдат развити на местно ниво. 

В стратегията за дигитална трансформация за транспорта е предвидено: да се раз-
работят още електронни услуги за транспорт – зелена мобилност в сфери като:  
(1) следене на пътния трафик в реално време, (2) мониторинг на емисиите от пътния 
трафик, (3) паркиране в града, (4) използване на пътни превозни средства, (5) мобил-
ността като услуга, (6) продажба на билети, (7) логистика на микро ниво в града, (8) 
удовлетвореност при използването на обществения транспорт  

 
Това ще позволи: 
 да се създаде платформа, позволяваща интеграцията на всички софтуерни ре-

шения, данни, доставчици на услуги, заети в сектора на градския транспорт (опера-
тори, таксита, групи за споделено пътуване и други)  

 да се разработят платформи за споделено пътуване с обществен и нестопански 
характер, които да подпомогнат намаляването на броя на притежаваните коли и ин-
дивидуалното използване на пътни превозни средства. 

 

 
Фиг. 2. Двигатели на дигиталната трансформация 

 
В основата на проект „Интегриран градски транспорт“ стои интегрираният 

подход при подобряване на системата на градския транспорт, като по този начин се 
гарантира постигането на значителен социално-икономически ефект за ползващите 
услугата [4]. Част от постигнатите резултати отговарят на заложените в Европейски-
те стратегии за използване на дигиталните технологии  

 въведена интегрирана билетна система за градския транспорт; 
 изградена система за информиране на пътниците в реално време-Платформа за 

достъп в реално време [6]. 
 въвеждането на система за контрол и управление на обществения транспорт;  
 изградена система за видео наблюдение (CCTV); 
В световен мащаб около 65% от целия градски транспорт се плаща в брой, което 

често означава дълги опашки и чакане за закупуване на билети, закъснения на 
влаковете и автобусите. Картовите мобилни плащания могат да направят пътуването 
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по-лесно, удобно и предпочитано, което би довело до повишаване в използването на 
обществен транспорт в големите градове.  

Системата за мобилно зареждане на дневна и нощна карта за градския транспорт 
MPASS позволява на гражданите да избегнат чакането на опашки, затрудненията при 
плащане в брой и осигурява лесно и интелигентно зареждане на карта за секунди. 
Mastercard ще дава възможност на всеки потребител, регистрирал своята Mastercard, 
да получи еднократен бонус – безплатен билет за едно пътуване при следваща по-
купка. Необходимо е единствено платежната Mastercard да бъде регистрирана и запа-
зена, като средство за следващи плащания. Инвестирайки в иновации в градската 
среда, компанията цели да подкрепи подобряването на условията за масов транспорт, 
като по-екологично средство за придвижване в града. Дигитално закупените карти са 
и по-изгодни за потребителя. Mastercard участва в разработването на световна прог-
рама за развитие на smart cities концепции с конкретни стъпки за създаване на 
градовете на бъдещето до 2025 г[5]. 

Билетната система е базирана в „облака“ на Microsoft Azure. Към нея има мо-
билно приложение, което да се използва лесно от потребителите. Чрез него се полу-
чава информация за маршрутите, графика на движение, могат да се купуват билети и 
карти.  

Мобилното приложение TICKEY на Android и Iphone позволява плащането бързо 
и лесно на билет в градския транспорт – автобус, трамвай, тролей и метро. Телефонът 
разпознава транспортното средство и дава възможност за с едно натискане да се пла-
ти таксата. Освен това може се оцени кондуктора, шофьора или пътуването. Прило-
жението дава полезна информация на общината за броя на пътниците по всяка линия 
и при промяна в маршрутите веднага информира потребителите. TICKEY не изисква 
хартия и мастило и затова е екологично. 

Друг удачен пример в тази насока е видеонаблюдението, което осигурява спо-
койствието на пътниците в транспорта. Видеорегистрацията на инциденти и бързата 
реакция на властите също водят до по-добри условия за живот на гражданите, по-
устойчива градска среда, в която и бизнесът иска да инвестира. 

Смарт приложенията също са един от основните акценти. Те се използват за пла-
щане на кратковременно паркиране, планиране на цялостното придвижване на 
гражданите до и в града, включително с градски транспорт. 

Транспортът е гръбнакът на умния град. Той трябва да е привлекателна алтерна-
тива, като услугата трябва да отговаря на потребностите на хората. 

Умният град означава да се прави повече с по-малко, като се използват макси-
мално наличните човешки, технологични и екологични ресурси 
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Aбстракт: Инверторните източници за заваряване изместват конвенционалните, 
поради убедителните предимства - малки габарити и тегло, лесно запалване и 
високо качество на дъгата, високоенергийни и икономически показатели, работа 
при всякакви условия. 
Бързото развитие и внедряване на инверторните токоизточници за заваряване 
стана възможно след разработването на подходящи силови транзистори (JGBT). 
Многопостовите източници на заваряване са с по-голяма мощност в сравнение с 
обикновените източници за заваряване. Това поставя по-високи изисквания към 
техните енергетични характеристики, което налага много прецизно проектиране и 
избор на елементната база . 
Целта на настоящата статия е да се изследват енергетичните показатели на 
многопостов инверторен източник на заваряване, свързани с комутационните 
загуби при различен заваръчен ток. 

Kлючови думи: многопостовите заваръчни агрегати, енергетични характеристики, 
регулатори на ток. 
 
Abstract: Inverter welding sources are replacing conventional sources due to their 
convincing advantages - small size and weight, easy ignition and high quality of the arc, 
high energy and economic performance, operation in all conditions. 
The rapid development and implementation of transistor welding inverters became possible 
after the development of suitable power transistors (JGBT). 
Multi-station welding sources have more power than conventional welding sources. This 
places higher demands on their energy performance, which requires very precise design 
and selection of the element base. 
The purpose of this article is to study the energy performance of a multi-station inverter-
welding source associated with switching losses at different welding currents. 

Keywords: control, Inverter supply, pulse arc welding, multi-station welding units. 
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Блоковата схема на многопостов инверторен токоизточник е (фиг.1): 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Фиг. 1. Блокова схема на многопостов инверторен заваръчен източник 
 

Блоковата схема се състои от: входен трифазен токоизправителен блок (AC/DC), 
обикновено реализиран по схема „Ларионов“; автономен инвертор на напрежение 
(АИ) с изходен еднофазен токоизправителен блок, обикновено със средна точка 
(DC/AC/DC), изглаждащ филтър: РТ – транзисторен регулатор на ток (DC/DC) и 
заваръчен пост (ЗП) 

Изследванията се реализират с компютърна симулация. PSpice. Моделът на дву-
постов инверторен токоизточник за заваряване има вида: 
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Фиг. 2. Принципна схема на двупостов инверторен източник за заваряване (a), 
схема на включване на управляващия генератор на импулси (б),  

еквивалентна схема на дъгата в ЗП1 (в) и ЗП2 (г). 
 

На фиг. 2.a е показан PSpice моделът на силовия блок на двупостов инверторен 
източник за заваряване, реализиран по блокова схема от фиг.1. На фиг. 2.б е показано 
включването на управляващия генератор на импулси. От едната страна генераторът, 
чрез вътрешното си съпротивление се включва към гейта на съответния транзистор, 
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като i=1, 2, 3, 4, 5, 6. От другата страна генераторът се включва към емитера на 
съответния JGBT транзистор. Например за транзистор S2 цифрата i=5. На фиг. 2.в,г са 
дадени еквивалентните заместващи схеми на дъгата в двата заваръчни поста. 

В единият диагонал на мостовия автономен инвертор е включен захранващият 
източник, състоящ се от директно свързан към мрежата трифазен токоизправител. В 
другия диагонал е включен изходният трансформатор. Към изходния трансформатор 
са свързани токоизправител (D5,D6), обратен диод (D7), филтър (Ld, Cd). 

Последователно на захранващия източник е включена малка бобина (Lа), която 
заедно с включения малък кондензатор (Cа), намаляват комутационните загуби в 
силовите транзистори на моста. 

 

В изследваната схема регулаторите на ток (РТ) са 2 на брой и всеки поотделно 
може да регулира стойността на заваръчния ток от 20А до 250А. Регулаторът на ток 
се реализира като понижаващ прав транзисторен преобразувател. 

Изследването на показаната схема се реализира чрез PSPICE модел на еквива-
лентната заместваща схема на инверторния източник за заваряване (фиг. 2), като 
допълнително в PSPICE модела се отчитат активните загуби в реактивните елементи. 
Стойностите на градивните елементи в PSPICE модела са: 

 
За инвертора: V1dc =500V, La=15µH, Ca =20µF, Ld =15µH, Cd =100µF 
 
Трансформаторът се симулира, чрез магнитно свързани бобини: L1=50µH, 

L2=1,8µH, L3=1,8µH и коефициент на връзка между бобините (k123  L1 L2 L3)=0.97 
 

За регулатора на ток: Lb1 = 15µH, Cb1=100µF, Rb1 =0.02, Vd1= 19V. Заваръчната 
дъга е заменена с еквивалентно съпротивление (Rd1=0.04) и противо е.д.н. (Vd1=19V). 
Тази еквивалентна замяна следва от зависимостта на напрежението на дъгата (Ug) от 
тока на дъгата (Id): 

𝑈 19 0,04. 𝐼  
 
Аналогично за вторият заваръчен пост е прието Rd2 = 0 .04Ω и Vd2= 19V 
 

Резисторът Rd2 отразява еквивалентното съпротивление на заваръчния ток. В раз-
гледания пример Rd1= 0.04Ω, Rd2=0.04. 

 

Избраният режим за изследване е при максимален заваръчен ток на всички 
постове при едновременно заваряване, както и при изменение на заваръчния ток в 
широки граници. 

 

На следващите фигури са показани времедиаграми, които потвърждават работо-
способността на изследвания модел. 

 
На фиг. 4 са дадени времедиаграми, показващи токовите натоварвания на елемен-

тите на схемата. Входният ток I(R1), токът през първия транзистор I(S1), токът през 
втория диод I(D2) са показани на фиг.3.а. Токовете през изправителните диоди I(D5), 
I(D6) и токът в изхода на инвертора I(Ld)= I(Lo) са показани на фиг.3.б. 
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а)                                                                  б) 

Фиг. 3. Токови натоварвания на елементите на схемата 
 

Формата на токовете през изправителните диоди е близка до правоъгълна, но се 
вижда области на взаимна комутация, което влошава енергетичните показатели на 
схемата. 

На фиг. 4.а са дадени токовете в трансформатора I(L1), I(L2), I(L3), а на фиг. 4.б са 
показани напреженията на изправителните диоди – V(6,9), V(8,9) и V(7,9). 

 

 
 

а)                                                              б) 
Фиг. 4. Токове в трансформатора I(L1) I(L2) I(L3) и напрежението  

върху диодите – V(6,9), V(8,9) и V(7,9) 
 

От направените изследвания се констатира, че напреженията на силовите тран-
зистори не превишават стойността на захранващото напрежение. 

На фиг. 5 са показани основни времедиаграми за работата на двата регулатора на 
заваръчен ток. 
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а)                                                                б) 
Фиг. 5. Заваръчният ток I(Rd1), I(Rd2), токът през транзистора I(S5), I(S6), 

напрежението на транзисторите V(10,11), V(10,14) 
 

От изследването на двата регулатора на ток се вижда, чe напрежението върху 
транзисторите е без пикови претоварвания и по стойност е по-малко от 100V. В 
разглеждания момент първият регулатор заварява с ток I(Rd1)=250A, a втория с 
I(Rd2)=200A. 

Дадените времедиаграми показват нормална работа на транзисторен инвертор на 
напрежение. Напрежението върху запушените транзистори е равно на стойността на 
захранващото напрежение, което означава наличие на много добър коефициент на из-
ползване на транзисторите по напрежение. 

Следващите изследвания показват енергетичните характеристики на мостовия 
автономен инвертор в различни режими на работа, което съответства при заваряване 
с различен заваръчен ток.  

Многопостовите източници за заваряване в зависимост от метода на регулиране 
на заваръчния ток имат 3 режима на работа: 

а) централизирано управление – променя се широчината на управляващия им-
пулс на инвертора tui-var., а управляващите импулси на заваръчните регулатори не се 
променят – tur1, tur2= const. 

б) децентрализирано управление – не се променя се широчината на управлява-
щия импулс на инвертора tui-const., а управляващите импулси на заваръчните регула-
тори се променят – tur1,tur2= var. 

в) смесено – променя се широчината на управляващия импулс на инвертора  
tui-var. и на заваръчните регулатори – tur1,tur2= var.  

 
Първото изследване е извършено при централизирано управление. Централизира-

ното управление се използва при роботизирани комплекси – заваряване на статори на 
електрически двигатели, газопроводни тръби и др. 
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Изследванията се извършват при регулиране за заваръчния ток в инвертора, като 
се променят управляващите импулси на транзисторите I(S1), I(S2), I(S3), I(S4) - tui=1u, 
2u, 4u, 6u,7u,8u и импулси на заваръчните регулатори - tr1=15u tr2=13u.  

Коефициентът на модулация за двутактния преобразувател (инвертор ) е δi=2tu/T, 
a за регулаторите на ток е δr=tu/T. В случая δi=0,1; 0,2; 0,4 ;0,6 ; 0,8, а за δr1=0,75 и 
δr2=0,65  

На фиг. 6 са показани измененията на изходното напрежение V(10) и регу-
лирането на изходния ток I(RLо). 

 
0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 0,8

IRLo A 5,7 44,9 196,3 446,2 570,7 693,1

U10arc V 25,2 28,2 38,7 56,1 64,7 73,4

δ

 
 

 
 

Фиг. 6. Изходния ток (IRLo) и изходното напрежение (V10) 
 

На фиг. 7 са показани времедиаграми на токовите натоварвания на активните 
елементи. 

 

   
 

Фиг. 7. Времедиаграми на токовите натоварвания на активните елементи –  
IS1, ID2, ID6 ID7 
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На следващите графики са дадени зависимостите на токовите натоварвания в 
зависимост от коефициента на модулация на инвертора. 

Токовото натоварване на транзисторите и входния ток при различен заваръчен 
ток е: фиг.7.а. 

 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

IS1 A 0,94 1,94 5,1 8,7 16,2 27,36 40,19 55,13

IR1 A 1,78 3,96 8,9 17,23 30,87 53,84 78,85 108,24

δ

 
 

 
 

Фиг. 7.а. Токът през транзисторите (IS1) и входния ток (IR1) 

 
Токово натоварване на изправителните диоди D6=D8 и обратния диод D7 фиг.7.б. 

 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

ID7 A 0,23 0,27 0,36 0,49 0,66 0,94 1,773 3,848

ID6 A 2,62 22,49 52,3 90,96 147,2 211,9 279,1 343,6

δ

   
    

 
 

Фиг. 7.б. Токът през изправителния диод(ID6) и (ID7) 
 

Токът в обратния диод на инвертора има импулсен характер и много малки сред-
ни стойности, което означава, че инверторът на напрежение работи с висок cosφ. 
Изправителните диоди са с голям ток, който съответства на сумата от заваръчните 
токове на отделните заваръчни постове. 
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Входна и изходна мощност на инвертора и к.п.д.  

При централизирано управление 𝛿 = 𝛿𝑖
𝟐.𝒕𝒖
𝑻

  ,  

При децентрализирано управление 𝛿 =𝛿𝑟
𝒕𝒖
𝑻

 ,     

За инвертора входната и изходната мощности се определят от зависимостите: 
Pi= 𝑃 𝑎𝑣𝑔 𝑉 . 𝐼  , 𝑃  𝑃 𝑎𝑣𝑔 𝑉 . 𝐼 . 
За за регулаторите на ток (РТ) входната и изходната мощности се определят от 

зависимостите: 

𝑃 𝑎𝑣𝑔 𝑉 . 𝐼 ,  𝑃  𝑃 𝑎𝑣𝑔 𝑉 . 𝐼 .  
𝑃 𝑎𝑣𝑔 𝑉 . 𝐼 ,  𝑃  𝑃 𝑎𝑣𝑔 𝑉 . 𝐼 . 

  
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Pi kW 1,75 1,84 4,2 7,74 14,22 22,39 35,23 49,76

Po kW 0,65 0,72 3,12 6,23 11,96 19,86 32,74 46,29

 0,37 0,63 0,86 0,9 0,91 0,92 0,923 0,923

δ

 
 

 

 

 
 

Фиг. 8. Входна, изходна мощност на инвертора и к.п.д. 
 

При децентрализирано управление изследванията се извършват при регулиране 
за заваръчния ток в заваръчните регулатори, където – tr1 = tr2 = 3u; 6u; 9u; 12u; 15u; 
18u, а управляващите импулси на транзистори S1, S2, S3, S4 не се променят - tui = 7u.  

Коефициентът на модулация на заваръчните регулатори е δr=tu/T e δr=0,15; 0,3; 
0,45; 0,6, 0,75, 0,9 за δi=0,7 . 
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0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9

Pi kW 1,84 7,24 14,22 23,39 35,01 49,76

Po kW 0,718 6,23 12,96 21,86 32,74 46,29

 0,39 0,86 0,911 0,935 0,935 0,935

δ

 
 

   
 

Фиг. 9. Входна, изходна мощност на инвертора и к.п.д. 

 

 
 

Фиг. 10. Токът през транзистор (IS1) и входният ток (IR1) 
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0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9

IS1 A 6,09 10,24 14,75 22,26 36,88 53,18

IR1 A 3,67 14,48 28,45 46,78 70,45 99,52

δ

 
 

 
 

Фиг. 11. Входeн ток I(R1)) и ток през транзистора I(S1) 
 

Токово натоварване на изправите диоди D6=D8 и обратния диод D7 фиг. 8.б. 
 

0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9

ID7 A 0,048 0,5 0,948 1,77 3,85 7,12

ID6 A 22,49 90,96 147,2 211,9 279,1 343,6

δ

 
 

  
 

Фиг.12. Токът през изправителния диод I(D6)и ток през обратния диод I(D7) 
 

Сравняването на снетите зависимости на централизираното и децентрализира-
ното управление показва: 

1. Няма големи разлики в средните стойности на токовете и мощностите на 
инвертора. 

2. Има разлика във формата на тока в транзисторите, като при малки заваръчни 
мощности нараства реактивния ток в инвертора. 

За да се оцени влиянието на използваните защитни вериги е реализирано 
изследване без наличие на защитни вериги. На следващите времедиаграми и графики 
са показани части от тези изследвания при централизирано управление. 
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Фиг.13. Входeн ток I(R1)) и токът през      Фиг.15. Входна, изходна мощност и к.п.д. 
транзистора I(S1)                                              на инвертора  

 

 
0,2 0,4 0,6 0,8

IS1 A 1,8 8,53 27,22 54,88

IR1 A 3,41 16,86 53,37 107,5

δ

 

 

 
 

Фиг. 14. Ток през транзистора I(S1) и входeн ток I(R1) 
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0,2 0,4 0,6 0,8

Pi kW 1,71 8,43 26,69 53,75

Po kW 1,31 7,69 25,21 51,24

 0,72 0,86 0,939 0,948

δ

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 16. Входна, изходна мощност на инвертора и к.п.д. 

 
 
Влиянието на допълнителните защитни вериги се състои в: 
 
1. Увеличава се скоростта на нарастване по ток (di/dt) и по напрежение (du/dt), 

което води да увеличаване на стресовото натоварване на активните елементи на 
схемата. 

2. В енергетично отношение това не оказва влияние на работата на инвертора. 
 
От направените изследвания могат да се направят следните изводи: 
 

1.  Автономният инвертор на напрежение и елементната база позволяват да се 
реализира многопостов заваръчен агрегат, особено удобен в приложение на роботи-
зирани заваръчни агрегати (газопроводи, ел.двигатели и др.). 

2.  Предложената схема има много добра управляемост на заваръчния ток при 
централизирано или децентрализирано управление. 
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3.  При централизираното управление на заваръчния агрегат се получава по-лек 
режим за инвертора. 

4.  Използването на малка бобина за мек старт на входа на инвертора и RC верига, 
включена в диагонала на моста, подобряват работата на инвертора. Подобрението се 
състои в:  

- намаляване на стресовото претоварване по ток и предпазване от пренапрежение 
на транзисторите. 

- повишаване на кпд на схемата. 
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СИМУЛАЦИЯ НА МАЛКА PV СИСТЕМА МОНТИРАНА  

В ГРАДСКА СРЕДА - ЧАСТ.1. 
 

Пламен Ангелов 
Бургаски свободен университет 

 

 
SIMULATION OF SMALL PV SYSTEM MOUNTED IN URBAN 

AREA - PART.1. 
 

Plamen Angelov Angelov 
Burgas Free University 

 
 
Abstract: Photovoltaic systems offer flexible solutions in terms of PV configuration and 
panel slope. On the other hand, the locations are characterized by a great variety in terms 
of installation options. This is especially true for urban environments where free space is 
limited. A system with a power of 2.16 kWp will be tested, the panels used are BenQ Solar 
PM060MB2-300 
 
Key words: Photovoltaic systems, production, urban area. 

 
 

I. Въведение 
 

Фотоволтаичните системи предлагат гъвкави решения по отношение на конфи-
гурацията на панелите, разположение по азимут, наклон на панелите. От друга страна 
местата на разполагане се характеризират с голямо разнообразие по отношение въз-
можностите за монтаж. Това е особено валидно за градска среда, където свободното 
пространство е ограничено. По тази причина възниква необходимостта да се симули-
ра функционирането на една фотоволтаична система в средата, където ще бъде инс-
талирана, за да получи информация за очакваното производство на системата. 

Симулаторите могат да се разделят на две основни групи – онлайн и офлайн си-
мулатори. И двата вида си приличат по това, че се въвеждат началните данни, след 
което съответният софтуер извършва изчисленията. Разликата между тях е, че при 
онлайн симулаторите софтуерът е на сървъра на съответния сайт, докато при 
оффлайн – софтуерът е инсталиран локално. 

За да се извърши симулацията е необходимо да въведат началните технически 
данни, които могат да се разделят в няколко групи – данни за локацията на обекта, 
вида на използваните панели, типа на инвертора и специфични данни за симулация-
та. В настоящата статия ще се използват симулаторите SisIfo [1], PVGis[2].  

Изведените симулативни резултати се отнасят за соларна система със следните 
параметри:  

Мощност на соларната система: 2.4kWp 
Мощност на използвания инвертор: 2.5kW 
Локация на монтажа: Плевен 
Начин на свързване на системата: Мрежова 
Тип на използваните панели: BenQ Solar PM250M00-300 



 
 
 
 
 

Международна научна конференция „ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ, 
МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2020 

 

433 

II. Провеждане на числени експерименти с онлайн платформи за анализ 

 
1) Онлайн симулатор SISIFO 
 
Симулаторa е web базиран с интерфейс – фиг. 1. 

 
 

 
 
Фиг.1. Начален екран на Online Програмен симулатор SISIFO [1] 

 
 

Начални параметри при работа с този тип симулатор: 
 
Въвеждат се данни за местоположението във вид на географски, като специ-

фиката е да бъдат целочислени. Следва избор на Meteo данни, които ще се използват. 
В менюто PV modules се избират основни параметри на панелите като: тип на со-
ларната клетка (Si), зависимост на генерираната мощност от соларната радиация, 
коефициент на изменение на производството спрямо работната температура на 
панела, работна температура. В следващото меню „PV generators” се конфигурира 
мощността и начина на свързване на стринговете. В менюто Converters се въвеждат 
данните за инвертора – номинална мощност, максимална мощност и крива на мощ-
ността. В менюто Wiring се въвеждат загубите в системата като процент от мощ-
ността. Менюто Options, както и Time е за въвеждане на данни по отношение на типа 
на симулацията. Всички въведени данни могат да се запишат на компютъра и впос-
ледствие да се заредят отново, което е много удобно при многократни симулации с 
различни данни и през различни дни.  
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Фиг. 2. Данни от числения експеримент 
 
 

След проведения числен експеримент се получават данни, които са разделени в 
три групи – годишни, месечни и детайлни (часови) резултати. Един такъв резултат е 
показан на фиг.2. Следва да се отчита, че този симулатор няма богат избор на топове 
панели и инвертори и не допуска въвеждането на специфични данни за тях. Резултата 
от слънчевата радиация е покрива данни до 2017г поради което резултата значително 
се ограничава. 

 
2) Онлайн симулатор PVGis 
 

PVGis е свободен симулатор, който дава информация за прогнозното количество 
електроенергия, прогнозирано на годишна база. Покрива териториите на Европа, 
Азия и Африка. Работата с него е значително опростена, като се въвеждат ограничен 
брой параметри. Необходимо е да се посочат върху картата мястото, където ще се 
инсталира системата, азимута и наклона на панелите, както и максималната инста-
лирана мощност и общите загуби в системата. На фиг.3. е показан началният екран за 
въвеждане на данните 
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Фиг. 3. Начален екран за въвеждане на предварителните данни [2] 
 

Този симулатор позволява оптимизиране на азимута и наклона на панелите, но 
изобщо не дава възможност за избор на фотоволтаични панели, инвертор и техните 
параметри. Друга особенност е избора метео база онлайн платформата сама избира 
този параметър според посоченото местоположение. 

Най-общия резултат от проведения числен експеримент с OnLine среда PVGis 
има вида показан на следващата фигура: 

 

 
Фиг. 4. Прогнозни данни за произведената енергия според PVGis [2] 
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където: 
 

Ed: Средно дневна произведена енергия от системата (kWh) 
Em: Средномесечна енергия произведена от системата (kWh) 
Hd: Средна сумарна стойност на соларната радиация за посочените параметри на 

системата (kWh/m2) 
Hm: Сумарна стойност на соларната радиация за посочените параметри на систе-

мата (kWh/m2) 
Симулацията с онлайн симулатора PVGis дава оптимален резултат при азимут  00 

и наклон на панелите 310. За система с мощност 2,16 kWp прогнозното годишно 
производство на електроенергия е 2630 kWh. 

 
III. Заключение 
 

Сравнителният анализ на получените резултати показва, че получените стойности 
за годишното производство на три от програмните симулатори са очаквано близки – 
най-вероятно използвания математически модел при тяхното описание е идентичен. 
При тези симулатори данните за избраните панели и инвертор са предварително 
нанесени в онлайн база от данни.  

 
 

Използвана литература: 
 

[1]  https://www.sisifo.info/en/DataInput  
[2]  https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP  
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СИМУЛАЦИЯ НА МАЛКА PV СИСТЕМА МОНТИРАНА  

В ГРАДСКА СРЕДА - ЧАСТ.2. 
 

Пламен Ангелов 
Бургаски свободен университет 

 
 

SIMULATION OF SMALL PV SYSTEM MOUNTED  
IN URBAN AREA - PART.2. 

 

Plamen Angelov Angelov 
Burgas Free University 

 
 

Abstract: Photovoltaic systems offer flexible solutions in terms of PV configuration and 
panel slope. On the other hand, the locations are characterized by a great variety in terms 
of installation options. This is especially true for urban environments where free space is 
limited. Therefore, there is a need to simulate the operation of a photovoltaic system in the 
environment where it will be installed in order to obtain information about the expected 
production of the system.  
Part.2. show the simulation result of the SMA, PV*SOL and PVWatts PV simulators 
 

Key words: Photovoltaic systems, production, urban area. 
 
 

I. Въведение 
 

За да се извърши симулацията е необходимо да въведат началните технически 
данни, В настоящата статия ще се използват симулаторите SMA [1], PVSOL[2] и 
PVWAT[3] 

Изведените симулативни резултати се отнасят за соларна система с идентични 
параметри:  

Мощност на соларната система: 2.4kWp 
Мощност на използвания инвертор: 2.5kW 
Локация на монтажа: Плевен 
Начин на свързване на системата: Мрежова 
Тип на използваните панели: BenQ Solar PM250M00-300 

 
II. Провеждане на числени експерименти с онлайн платформи за анализ 

 
1) SMA [1] 
Симулатор SMA. Към настоящия момент това е един от най-добрите онлайн си-

мулатори. Подобно на Sisifo, данните се избират според специфичното приложение. 
Тук има възможност да се създават различни проекти, като в един проект се дефини-
рат различни фотоволтаични полета. Това значително разширява възможностите за 
симулация и доближава данните до реална система. Базата данни за панели и инвер-
тори съдържа голям брой производители. Началният екран за въвеждане на входните 
данни е показан на следващата фигура. 
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Фиг.1. Началните данни 
 
 

В зависимост от инсталираната номинална мощност на панелите и мрежовото 
напрежение, симулаторът предлага варианти за инвертор на едноименния производи-
тел SMA. След като са избрани панелите и инвертора, продукта изчислява дължината 
и прави препоръка за напречното сечение на свързващите спроводници. 

 
Голямо внимание е отделено на рентабилността на системата, включително и 

банково финансиране. При въведени цени на оборудването, цена на изкупуване на 
електроенергията, подробни параметри за инвестиция и рентабилността на систе-
мата. 

 
Крайните резултати от симулацията се виждат онлайн, но при желание могат да 

се запишат в pdf файл. Резултатите са оформени много прегледно и удобно, като за 
сложни системи с различни стрингове се представят диференцирани резултати. При 
записването в pdf файл има възможност за избор кои от данните да бъдат записани в 
зависимост от предпочитанията на потребителя (фиг. 2). 
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Фиг. 2. Начин за извеждане на резултатите 
 

При симулация с SMA се получиха следните резултати за система с мощност  
2,16 kWp, азимут на панелите 00 и наклон на панелите 7 и 30. Поради ограничение на 
максималната мощност в базата данни на SMA избраните панели са 270Wp: BenQ 
Solar PM250M00-270. 

 
Резултатите от предварителния анализ са показани в следвдащата таблица.1. 

 
 Система с наклон  

на панелите 70 
Система с наклон  
на панелите 300 

Peak power 2,16 kWp 2,16 kWp 

Number of PV inverters 1 1 
Nominal AC power of the PV 
inverters 

2.50 kW 2.50 kW 

AC active power 1.73 kW 2.40kW 

Active power ratio 80 % 111,1 % 

Annual energy yield 2,769.08kWh 2,987.82 kWh 

Energy usability factor 99,6% 100% 

Performance ratio 88,4 % 89,2 % 

Spec. energy yield 1282 kWh/kWp 1383 kWh/kWp 

Line losses (in % of PV energy) 0.43 % 0.43 % 

Unbalanced load 2.50 kVA 2.50 VA 
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2) PV*SOL 
 

Друга възможност за онлайн система за прогнозиране и пресмятане, който беше 
използван е PV*SOL, като началните данни от симулацията са представени на след-
ващата фигура: 

 

 
 

Фиг. 3. Начални данни за провеждане на симулация с Online среда PV*SOL 
 

Очакваните резултати след провеждане на числения експеримент са показани на 
следващата фигура 4. Нека кажем че резултатите при този тип анализ извеждат 
начална информация която е подходяща за първичен анализ. 

 

 
Fиг. 4. Резултати от проведения числен експеримент  

с Online програмна среда PV*SOL [4] 



 
 
 
 
 

Международна научна конференция „ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ, 
МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2020 

 

441 

3) PVWatts 
 

На следващата фиг.5. са представени данните при симулация с онлайн симулатор 
PVWatts. При него прогнозното годишно производство на електроенергия е 2311 kWh. 

 

 
 

Fиг. 5. Резултати от проведен числен експеримент с PVWatts 

 
III. Резултати от проведени числени експерименти с OffLine симулатори 
 
При симулация с офлайн симулатора PVSyst се получиха следните резултати за 

система с мощност 2,16 kWp, азимут на панелите 00 и наклон на панелите 70 (фиг. 6.) 
и 300 (фиг. 7.): 
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Фиг. 6. Очакван резултат при  азимут на панелите 00 

 

 
Фиг. 7. Очакван резултат при  азимут на панелите 300 
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Получените резулатaти от всички изследвания са нанесени в табл.1. Извършено е 
сравнение на прогнозното производство на електроенергия чрез различните симула-
тори при два наклона на панелите 70 и 300: табл. 1 

 

 
 

IV. Заключение 
 

При тези симулатори данните за избраните панели и инвертор са предварително 
нанесени в онлайн база от данни. Останалите два симулатора SMA и PVSyst са прог-
рамите който са най-често използвани при извеждане на предварителни данни от чис-
лен експеримент. Единствено SMA програмен симулатор позволява конфгуриране на 
системата в Online режим, докато PVSyst не предоставя подобна възможност.  

 
 

Използвана литература: 
 

[1]  https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/QuickMode/ProjectSettings/2ac4158b-
dac5-4458-9d45-f00e8534999d  

[2]  http://pvsol-online.valentin-software.com/#/  
[3]  http://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php 
[4]  Софтуери за проектиране на фотоволтаични системи 

http://www.mauisolarsoftware.com 
 
 
 

   

Използван симулатор Система с наклон  
на панелите 70 

Система с наклон  
на панелите 300 

SMA 2769 kWh 2987 kWh 

PVGis 2630 kWh 

PV*SOL 2611 kWh 

PVWatts 2311 kWh 

PVSyst    2680 kWh         2950 kWh 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА  

НА МИКРО PV ЦЕНТРАЛИ 
 

Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска,  
Радослав Симионов, Елдар Заеров 
Бургаски свободен университет 

 
 

RESEARCH ON PRODUCTIVITY AT MICRO PV CENTRAL 
 

Kamen Seymenliyski, Silviya Letskovska, Radoslav Simionov, Eldar Zaerov  
Burgas Free University 

 
 
Abstract: The report presents the study on the performance of the micro PV central with 
the same type of photovoltaic panel, but with different conditions 
 

Key words: PV central, production of electric energy, productivity. 
 

 
Въведение 
 

През последните петнадесет години активно се развиха технологиите на възобно-
вяемата енергетика, в частност – производството на електроенергия от слънцето и вя-
търа.  

 

 
Фиг. 1. Нарастване на установените мощности  

на фотоволтаичните системи. 
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В световен план делът на фотоволтаичните мощности е в рамките на 1,1%. 
Експоненциалното нарастване на установените мощности на фотоволтаичните 
системи, започнало от 2000-та година достигна през 2015 г. стойности от порядъка на 
50 GW. 

В края на 2018 г. установената мощност на фотоволтаичните централи в света е 
от порядъка на 500 GW (Фиг. 1). 

Факторът, довел до това бурно развитие на слънчевата енергетика е рязкото 
намаляване на цената на фотоволтаичните модули (Фиг. 2). Като следствие от това 
значително намаля и цената на енергията, произвеждана от този тип централи.  

Предполага се, че в близките 10÷20 години може да се очаква намаляване на це-
ната и на техническото оборудване, влизащо в състава на фотоволтаичните централи, 
към 2025 г. – от порядъка на 59%.  

Очаква се понижаване и на цената и на оловно-киселинните и литиево-йонни 
акумулаторни батерии съответно до 48 и 58% към 2030 г. 

 

 
Фиг. 2. Изменение на цената на фотоволтаичните модули по години. 
 

Световният опит в областта на възобновяемата енергетика показва повишаване 
на ефективността в генерирането на чиста енергия в резултат на използването на 
малки производствени електроцентрали (микроцентрали), задоволяващи енергийните 
потребности на индивидуални потребители в жилищния сектор, както и на малки 
производствени предприятия.  

В състава на тези електроцентрали са включени не само фотоволтаични модули, 
но и ред силови електронни устройства, изпълняващи ролята на интерфейс между тях 
и електрическата мрежа, имащи за цел постигането на ефективно използване на дос-
тъпната слънчева енергия.  

Производителността на фотоволтаичните електростанции зависи от много фак-
тори, такива като местоположение, климатични условия, механични загуби и др. Це-
ната на електроенергията, произвеждана от тях обаче, съществено зависи от възмож-
ностите за включването им в общата енергийна мрежа.  
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При включване в тази мрежа малките електростанции могат да работят без 
необходимост от инсталиране на скъпоструващите акумулатори на енергия и да 
продават излишъка от произведената електроенергия на други потребители. Така 
срокът за възвръщаемост на вложените инвестиции на такива системи се оказва 
много по-малък от този на автономните системи за енергоснабдяване.  

Включването в общата мрежа на много малки енергийни централи с непостоянна 
генерация на електроенергия води до необходимостта от значителна техническа 
модернизация на техническите системи. 

Микроцентралите за производство на електрическа енергия са системи, разполо-
жени непосредствено при потребителя на енергия с възможност за собствено потреб-
ление на произведената енергия, продажба на излишъка електроенергия в мрежата и 
закупуване на енергия при недостатъчно производство.  

Това е едно приоритетно направление в развитието на слънчевата енергетика, 
основен фактор за бъдещото повишаване на процента на енергоустановките на база 
ВИЕ в общата структура на генериращи мощности и трансформации в съвременната 
електроенергетика.  

Частта на локално потребената енергия от общо генерираната от микро- 
централите се характеризира с т. н. коефициент на собствено потребление 
(selfconsumption rate).  

Коефициентът на собствено потребление е равен на отношението на големината 
на генерираната енергия, потребена локално, към големината на общия обем гене-
рирана от фотоволтаичните модули енергия.  

Коефициентът фактически показва в каква степен локалната генерация удовлет-
ворява енергетичните потребности на потребителя. 

На Фиг. 3 е показан дневен летен товаров график на сграда с монтирана фото-
волтаична система. Генерираната електроенергия от фотоволтаичната система се из-
ползва за собствена консумация, а произведената енергия, по-голяма от консумира-
ната, се подава към електроразпределителната мрежа. 

 

 
Фиг. 3. Дневен летен товаров график на сграда с монтирана  

фотоволтаична система. 
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Опитът на страните, лидери в развитието на възобновяемата енергетика, такива 
като Германия, Нидерландия, Канада, Китай показва, че тези страни все повече из-
ползват прякото стимулиране на микрогенерирането (микроцентралите) на електро-
енергия на база на използването на възобновяеми източници на енергия.  

Това стимулиране включва бонусни тарифи (feed-in-tariff), грантове и субсидии, а 
също и данъчни облекчения.  

Бонусните тарифи дават възможност да се намали срока на изплащане на оборуд-
ването, но не и на първоначалния капитал, необходим за изграждане на микроцент-
ралите.  

Данъчни облекчения могат да доведат както до намаляване на необходимия пър-
воначален капитал, така и до съкращаване на срока на изплащане на оборудването. 

В същото време други страни, такива като Белгия, САЩ и Япония, допълват 
мерките за стимулиране на изграждането на микроцентрали на основа на ВИЕ със 
създаването на локални или на регионални въглеродни пазари. 

Една от използваните в САЩ иновации на големите производители и разпростра-
нители на електроенергия им позволява да осигурят необходимите показатели по 
обем на генерирана възобновяема енергия чрез схемата на двустранно отчитане Net 
Metering.  

Тази схема позволява на клиентите да компенсират потреблението на електро-
енергия за сметка на енергия, произведена от техни собствени малки генериращи уст-
ройства (фотоволтаични панели или малки ветрогенератори), свързани с общата 
мрежа. При това отчитащите електромери трябва да измерват както в права посока 
(при потребление на електроенергия от мрежата), така и в обратна посока (при доста-
вяне на електроенергия в мрежата), като по този начин дават възможност на потре-
бителя да отчита произведената и отдадена в мрежата електроенергия.  

Относително нова мярка за стимулиране на микрогенерация на електроенергия в 
САЩ е схемата „виртуален електромер“. Тя позволява да се получи печалба от мик-
рогенерация на слънчева енергия даже от тези собственици на жилища, които нямат 
възможност да монтират фотоволтаични панели непосредствено на собствения си 
покрив, поради засенчване или поради други причини.  

Цената на произведената енергия от фотоволтаичната система, установена на 
общ покрив и/или на други участъци от конструкцията на сградата, се разпределя 
между живущите, пропорционално на дела им собственост.  

Живущите в многофамилни сгради могат да получават фотоволтаична енергия и 
от близко разположен източник на микрогенерация на електроенергия извън преде-
лите им на собственост, а в някои случаи – дори да получат право на собственост 
върху него. 

 Процесът на включване към общата разпределителна мрежа на микрогенери-
ращите системи е строго регламентиран.  

Световният опит за държавно стимулиране на микрогенерацията на електро-
енергия и за стандартизиране на процедурите за включване към общата разпредели-
телна мрежа може да се разгледа в следната последователност: 

 Микрогенерацията на възобновяема енергия се отнася за генериращи системи 
с установена мощност до 30 кW; 

 При използването на микрофотоволтаични системи при многофамилни сгра-
ди има възможност да се работи по схемата „виртуален електромер”; 

 Предвидени са мерки за финансово стимулиране на развитието на микрогене-
рацията на електроенергия от ВЕИ, в частност – за физически лица; 
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 Признава се използването на ВЕИ като екологична и/или енергоспестяваща 
дейност за физическите лица, осъществяващи дейност в областта на използ-
ването на ВЕИ. 

 

С решение № Ц-17 от 01.07.2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране 
прие общите принципи при определянето на преференциалните цени на електричес-
ката енергия, произведена от възобновяеми източници: 

 Размер на инвестиционните разходи, включително разходите за присъединя-
ване към съответната преносна или разпределителни мрежи;  

 Ниво на експлоатационните разходи; 
 Разходи за амортизация, определени на основата на среден полезен технико-

икономически живот на активите и възвръщаемост. 
 

При определянето на цените на електрическата енергия, произведена от възобно-
вяеми източници, са използвани данните от официалния доклад на Института 
„Фраунхофер“ към края на март 2019 г. – Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems. 

 

 
 

Фиг. 4. Алгоритъм на процеса на изграждане и пускане в експлоатация  
на микрофотоволтаичните централи. 
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От анализа, направен в доклада на Fraunhofer institute for Solar energy systems – 
ISE е видно, че инвестиционните разходи за малки покривни фотоволтаични центра-
ли от 5 kWp до 30 kWp са в границите от 1200 до 1400 евро/kWp.  

Въз основа горното би могло да се приеме, че ФтЕЦ с обща инсталирана мощ-
ност до 30 kWp включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покрив-
ни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа 
сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии следва да се 
обособят в два мощностни диапазона. 

Първата група е с обща инсталирана мощност до 5 kWp с инвестиционни разходи 
в размер на 1400 евро/kWp, а втората група е с обща инсталирана мощност над  
5 kWp, до 30 kWp, с инвестиционни разходи в размер на 1200 евро/kWp. 

При определянето на средно годишната производителност на ФтЕЦ е взето пред-
вид извършено сравнение на експериментални резултати от PVGIS (Фотоволтаична 
географска информационна система), NASA (Национално управление по въздухо-
плаване и изследване на космическото пространство), METEONORM и Българска 
академия на науките (БАН) за средногодишната сумарна радиация за град Варна при 
хоризонтална повърхност за 2011 г.  

За България е установена средногодишна сумарна слънчева радиация от  
1210 kWh/m2/y до 1400 kWh/m2/y върху хоризонтална повърхност.  

При оптимален наклон от на фотоволтаичните панели 32÷33˚ средногодишната 
сумарна слънчева радиация е от 1366 kWh/y до 1660 kWh/m2/y.  

Чл. 147. (1) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) указва, че не се изисква одобряване на 
инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за (нова – ДВ, бр. 35 от 
2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) 
монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия 
и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощ-
ност до 1 МW включително към съществуващите сгради в урбанизираните терито-
рии, в това число върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите 
им поземлени имоти. 

Технологията за изграждане и пускане в експлоатация на микрофотоволтаичните 
централи следва алгоритъма, показан на Фиг. 4. 

Преференциалните цени за производство на електрическа енергия от възобновяе-
ми източници не отчитат конкретни стойности на индивидуален инвестиционен 
проект, а осреднени такива, взети от официални източници и отразяващи междуна-
родния опит, както и придобития и изграден опит в страната. 

 

Техническите и икономическите параметри, които оказват влияние върху цената 
на електрическата енергия произведена от фотоволтаичните централи, изградени 
върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределител-
ната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии са 
следните: 

 

1. Инвестиционни разходи на kWp в размер на: 
 

 2738 лв./kWp за фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност до  
5 kWр включително; 

 2347 лв./kWp за фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност над  
5 kWр до 30 kWp. 
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2.   Експлоатационни разходи – разходи за опазване на околна среда, материали и 
други разходи, свързани с производствения процес, в размер на: 

 71,34 лв./MWh за фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност до  
5 kWр включително; 

 54,34 лв./MWh за фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност над 
5 kWр до 30 kWp. 

3. Полезен живот на активите – 20 години; 
4. Инфлация на експлоатационните разходи – 2%; 
5. Средно годишната продължителност на работа на централата 1320 часа, което 

се равнява на 1320 kWh/kWp нетно специфично производство; 
6. Среднопретеглена норма на възвръщаемост – 7%. 
 

В Таблица 1 са показани преференциалните цени на електрическата енергия, 
произведена от фотоволтаичните централи с обща инсталирана мощност до 30 kW 
включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни 
конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху 
недвижими имоти към тях в урбанизирани територии.  

 
 

      Таблица 1 
 

 
От 01.07.2019 г. преференциалните цени без ДДС за изкупуване на електрическа 

енергия са както следва: 
 Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност до  

5 kWр – 250,64 лв./MWh, при нетно специфично производство 1320 kWh/kWp; 
 Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над  

5 kWр до 30 kWp включително – 208,74 лв./MWh, при нетно специфично 
производство 1320 kWh/kWp. 
 

Преференциалните цени на електрическата енергия за микро PV-централите до-
веде до тенденция на нарастване на броя на присъединените микроцентрали към 
енергийната система на България.  

Данни за този процес са показани в Таблица 2.  
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Таблица 2. 
 

Месец 
Брой присъединени 
микро PV централи 

Инсталирана мощност 
(MWp) 

2018 2019 2018 2019 
1 Януари 10 31 0,29232 0,83724 
2 Февруари 24 17 0,57542 0,4234 
3 Март 19 41 0,42056 1,145855 
4 Април 30 30 0,89904 0,820795 
5 Май 22 23 0,52692 0,67943 
6 Юни 84 31 2,25533 0,843655 
7 Юли 33 29 0,8464 0,78412 
8 Август 31 3 0,85447 0,06496 
9 Септември 20 3 0,579425 0,089885 
10 Октомври 16 2 0,414565 0,05997 
11 Ноември 21 1 0,554405 0,01485 
12 Декември 23 0 0,66064 0 
 

След изследване на производителността на множество микро PV-централи, 
изградени в България, се установи, че тя варира в граници 40÷80% в максималните 
(пикови) зони на производство.  

Идеята за стимулиране на процеса на присъединяване на PV-централи е увели-
чаване на ефективността на производство на електрическа енергия и намаляване на 
загубите от пренос чрез изграждането им близо до консуматорите. 
 

Фиг. 5. 
 

Изследванията обаче показват, че получените резултати не са обнадеждаващи, 
поради следните причини.  

Първата причина е свързана с невъзможността за спазване на технологичните 
изисквания за изграждане на подобен тип централи.  
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Фиг. 6. 

 

Втората причина е свързана с наблюдаваната тенденция за изграждането на тези 
централи в отдалечени райони, с ниска цена на недвижимата собственост, имащи 
обаче малка консумация на електрическа енергия. 

Данни за производителността на две микро PV-централи с еднакъв тип фотовол-
таични панели, но изградени при различни условия, са показани на Фиг. 5 и Фиг. 6. 

Двете централи са разположени в райони с приблизително еднакви средни 
стойности на слънчевата радиация за година, но резултатите от изследването показ-
ват, че максималната производителност на централата, показана на Фиг. 5, е 37,88%, 
а тази, показана на Фиг. 6 – 79%.  

 
Изводи 
 

Извършеното изследване на производителността на микро PV централи с еднакъв 
тип фотоволтаични панели, но изградени при различни условия, показва разлики в 
широк диапазон. 

Вероятно причината за тези разлики е в различните условия на експлоатация на 
централите, свързани с качеството и начина на разположение на фотоволтаичните па-
нели, климатичните условия, спазване на технологичните изисквания при изгражда-
нето им и други.  
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Актуалността на проблема със защитата при наводнения е безспорна. Защитата 
при наводнения е сложен и динамичен процес, изпълнен с въпроси и несигурности. 
Процесът е свързан със събиране и анализиране на информация, оценка на нeобходи-
мостта и целесъобразността от прилагане на мерки за обезпечаването на тази защита. 
Този процес включва още прилагане на съответните мерки и решаване на проблеми 
свързани с непосредствената защита от настъпило наводнение. Посочените причини 
налагат прилагането на всеобхватен подход и следване на модерните тенденции в 
развитието на защитата при наводнения. Една такава тенденция е управление на рис-
ка от наводнения. 

Събирането на информация, анализ и оценка на риска, прилагане и преразглежда-
не на решения за намаляване и контролирането му, както и на адаптиране на полити-
ките в това направление, водят към уеднаквяване на разбиранията за добро управле-
ние на риска от наводнения. 

„Бедствие е събитие или поредица от събития, предизвикани от природни 
явления, инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат 
или застрашават живота или здравето на населението, имуществото или окол-
ната среда в размери, които изискват предприемането на мерки или участието 
на специални сили и използването на специални ресурси”. 

Бедствията са непрекъсната потенциална заплаха за живота и здравето на хората. 
При своето проявление те вземат човешки жертви, разрушават населени места или 
комуникациите в тях, замърсяват околната среда и нанасят огромни щети на нацио-
налното стопанство. 

Съгласно българското законодателство „наводнение” е временното покриване с 
вода на земен участък, който обичайно не е покрит с вода. 
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В смисъла на „наводнение“ влизат причини като поройни дъждове, снеготопене, 
преливане на водни тела, наводнения от планински потоци или подземни води, раз-
късване на язовирни стени, нарушаване целостта на речните корита, наводняване на 
крайбрежните райони от придошли морски води, аварии на технически съоръжения 
както и комбинация от няколко от причините, но наводнение причинено от канализа-
ционните системи не се тълкуват като наводнение в съответствие със Закона за 
водите. 

Съгласно Закона за водите наводненията се класифицират на два главни типа: 
 природни наводненеия; 
 техногенни наводнения. 
 

Главната класификация на наводненията ги разделя на три отделни типа: спрямо 
източник, механизъм и характеристики. 

Спрямо източника: 
 речни; 
 дъждовни; 
 подземни; 
 инфраструктурни. 

Спрямо механизъма: 
 естествено преливане; 
 превишение на защитните съоръжения; 
 повреда на защитно или инфраструктурно съоръжение; 
 блокиране или намаляване на проводимостта. 
 Спрямо характеристиките: 
 поройни наводнения; 
 наводнения от снеготопене; 
 внезапно наводнение; 
 постепенно; 
 бавно; 
 наносен поток; 
 висока скорост на течението; 
 дълбоки наводнения. 
 

Спрямо друга характеризираща класификация наводненията биват: 
 внезапни (flashfloods); 
 единични (с голямо времетраене); 
 многобройни; 
 сезонни. 
 

Основните типове наводнения, които са характерни за нашата страна са: 

Речни наводнения 
Наводнения възникват при всички видове речни и поточни канали, от най-мал-

ките потоци до най-големите реки в света. Речните наводнения по своя генезис 
представляват невъзможност на речното корито да побере огромните водни маси. 
Причините за образуването на тези маси могат да бъдат: интензивни дъждове, сне-
готопене, заприщване участъци от реките от различни по произход материали или 
разрушаване на защитни съоръжения (диги, язовирни стени и др.) или комбина-
ции от тези явления.  
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Дъждовни наводнения 
Те най-често се проявяват като поройни наводнения. Този тип наводнения са 

природен феномен обикновено в резултат на краткотрайни интензивни дъждове, с 
продължителност под 6 часа върху малки площи. Могат да бъдат съчетани с 
интензивно снеготопене. 

Морски наводнения 
Причините за наводнения на крайбрежните територии са три: от вълна цунами; 

високи приливи или щормово вълнение.  
Приливите в Черно море са слабо изразени, амплитудата им достига до 10 см и 

не крият неопределености. Поради тези причини, наводнения предизвикани от 
високи приливи (вълни цунами) и приливи са неуместни като възможен сценарий 
за Българското Черноморско крайбрежие. 

Източници на морските наводнения са два – покачване на статичното водно ниво, 
вследствие на климатичните промени в света или метеорологичните условия. 
Основни са наводненията предизвикани от щормови вълнения, тъй като те са зали-
ват крайбрежието при екстремни метеорологични условия.  

Наводнения от подземни води 
Друг тип наводнения, които са регистрирани в нашата страна са наводненията от 

подземни води. Тези наводнения са по-сложни от речните наводнения, тъй като 
зависят от геологията, валежите и различните подземни резервоари. За генерирането 
на наводнения от подземни води са необходими валежи с голяма продължителност и 
голяма интензивност, съчетано с първоначално високи нива на подпочвените води в 
области предразположени към подземни наводнения. Нивата на подземните води се 
повлияват по-бавно от падналия валеж в сравнение с реките и само много продължи-
телни валежи могат да доведат до такъв тип наводнения.  

Техногенни наводненеия 
Този вид наводнения се дължат главно на две основни причини: 
 аварии при големи хидротехнически съоръжения като: язовирни стени; 

големи тръбопроводи на ВЕЦ и др. 
 неправилно управление на язовири, предимно с голям хидравличен капацитет 

на облекчителните съоръжения. 
На фигура 1 са показани някои от възможните причини за наводнения: оттичане 

на вода, подземни води, екстремни климатични условия, разрушаване на защитни 
съоръжения, наводнение на ниско прилежащи местности, наводнение от водосъби-
рателните канализационни системи и проникване на вода през защитни съоръжения 
(това може да е в следствие на некачествено изпълнение или остаряване на защит-
ното съоръжение).  

Наводненията са природна стихия, която не може да бъде предотвратена ради-
кално. Те са явления, които са характерни за целия свят. В света има много примери 
за опустошителната сила на наводненията и в много случаи човешките действия не 
могат да въздействат на случващото се.  

Поради: 
 сравнително хаотичния им характер и невъзможността за дългосрочно пред-

виждане на тези събития; 
 урбанизацията; 
 глобалните тенденции за увеличаването на този вид кризи, 

се налага внимателното им изследване и организиране на действия по защита, за да 
се намалят щетите и жертвите. 
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Фиг. 1. Някой от възможните причини за наводнения 

 
Нормативните актове които регламентират защитата при наводнения са редица: 

Закон за Министерство на вътрешните работи (МВР); Закона за защита от бедствия; 
Закон за водите; Закона за опазване на околната среда; Закона за здравето; Закона за 
устройство на територията; Закона за отбраната и въоръжените сили; Закона за без-
опасно използване на ядрената енергия; Законът за държавните резерви и военно-
временни запаси; Закон за културното наследство; Закона за горите; Закон за енерге-
тиката; Закон за защитените територии; Закон за запасите от нефт и нефтопродукти; 
Закон за достъп до обществена информация; Закон за защита на класифицираната ин-
формация; Закон за Българския червен кръст; Закон за защита на растенията; Закон за 
Българската агенция по безопасност на храните; Международна конвенция по рас-
тителна защита и подзаконовите им нормативни актовe. 

 

Защитата при наводнения може да се разгледа като цикъл, в който са застъпени 
елементите: 

 превенция и смекчаване; 
 готовност; 
 реакция при наводнението; 
 възстановяване. 
 
Тези елементи се разделят на два времеви интервала: преди и след инцидента, 

разграничавайки понятията „управление на риска от наводнения“ и „управление 
при криза (наводнение)“, които от своя страна заключват в себе си дейностите по 
защита при наводнения, както е показано на фиг. 2. 
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Фиг. 2. Цикъл на защита при наводнения 

 
Риска е вероятността за настъпване в определен период от време на прогнозирано 

събитие, оказващо негативно въздействие върху населението, територията, околната 
среда, културните и материалните ценности. 

Това са дейностите предприемани преди настъпването на кризисното събитие. 
При планиране вниманието следва да се съсредоточи върху предотвратяване, защи-
тата и подготвеността. В планирането може да се имат предвид и някои предварител-
ни мерки. 

Оценка на риска и планиране 
Оценката на риска от наводнения в Р. България е завършена през 2015 г. и са из-

готвени плановете за управление на риска от наводнения за районите с опасност. То-
ва е следствие на изискванията на Европейския съюз, отправени към всички страни 
членки, чрез Директива 60/2007, за изготвяне на планове за управление на риска от 
наводнения. Тук влизат и дейностите по картографиране на рисковете от бедствия, 
категоризиране на населените места в зависимост от броя на потенциално засегнато-
то население, установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на 
риска за тях. 

Смекчаването се отнася до всички структурни или неструктурни мерки, пред-
приети за ограничаване на вредното въздействие на водите. 

Структурните действия се състоят в изграждането на хидротехнически съоръже-
ния (язовири, ретензионни басейни и др.), укрепване на речните корита и морските 
крайбрежия и др. 

Неструктурните действия, са мерките на които трябва да се обърне по-голямо 
внимание. Това са мерки като зониране, обособяване на пътища за разпространение 
на водата. 
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Смекчаващите мерки имат и превантивен и подготвителен характер. Тяхното зна-
чение е безспорно, но ясното им разграничаване между превенцията и готовността не 
може да се направи, поради преплетения характер на предприеманите мерки. Прила-
гането на превантивен контрол е един ярък пример за двойствения характер на смек-
чаващите мерки. 

Предварителни действия 
Тези действия целят да подготвят осигуряването на адекватен отговор при въз-

никване на наводнение. Това са дейности по изграждане и поддържане на системи за 
наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване; осигуряване на колективни и 
индивидуални средства за защита; обучение и практическа подготовка на централ-
ните и териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране, добро-
волните формирования и населението. 

Управлението на наводнението започва след установяване на кризата като бива 
подпомагано от предварително предприетите мерки. От своя страна управлението на 
риска и управлението на наводнение имат силна връзка помежду си и ясно разграни-
чаване между двете понятия е почти невъзможно, но факта, че управлението на риска 
от наводнения обхваща цяла гама от инциденти, а управлението на наводнение се 
опитва да сведе до минимум въздействието само на един, ги определя като самостоя-
телни понятия. 

 

Управление на наводнението и дейности по защита 
Това са дейности по оперативната защита от наводнения. Те се изпълняват в 

съответствие на ЗЗБ, аварийните планове и плановете за защита при бедствия, из-
пълняват се от ЕСС и представляват: 

 предупреждение; 
 оповестяване; 
 спасителни операции (извеждане на застрашеното население на безопасно 

място, извършване на евакуация, извършване на разсредоточаване на култур-
ни и материални ценности, временно извеждане на лица лишени от свобода, 
провеждане на операции по издирване и спасяване, оказване на първа меди-
цинска и психологическа помощ на място на пострадали и транспортирането 
им до лечебни заведения); 

 овладяване и ликвидиране на екологични инциденти; защита срещу взривни 
вещества и боеприпаси; 

 ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемич-
ни взривове, епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести. 

 

Възобновяване на инфраструктурата и услугите 
Възобновяването по време на бедствие може да спомогне за управлението на да-

дената ситуация. Главно се определят като дейности по извършване на неотложни 
аварийно-възстановителни работи (СНАР). 

Реконструкция 
Дейностите по реконструкцията могат да бъде повлияни и от оценката риска, 

както и обратното. Тези дейности продължават до пълното възстановяване или и 
подобряване на качеството на услугите, защитата и икономическата стабилност на 
пострадалия регион. 

Глобалните климатични промени и географското разположение на България и на 
община Бургас определят появата на редица природни бедствия, включително навод-
нения. 
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Във връзка с изпълнението на проект “Управление на риска от наводнения в 
община Бургас“, ДБФП N: Д- 34- 16/ 08. 04. 2015г., община Бургас е провела общест-
вена поръчка за изграждане и внедряване информационна система за управление на 
водите и риска от наводнения на територията на общината. Проектът е осъществен с 
финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП) 2009 – 2014, програма BG02 „Интегрирано управление 
на морските и вътрешни води“. 

Разработването на системата е свързано с осигуряване на ефективно управление 
на водите и риска от наводнения на територията на община Бургас, подпомагане про-
цеса на вземане на решения и осигуряване на своевременна информираност на отго-
ворните институции и населението на община Бургас за изпълнение на Плана за за-
щита при бедствия на община Бургас – част Наводнения. Интегрирането на разрабо-
тената система в община Бургас е съобразено с наличната информационна среда и 
поддържаните в общината информационни системи и ресурси, както и действащите 
или предстоящи за реализация системи за управление на риска от наводнения, бедст-
вия и аварии и оповестяване на населението на регионално и национално ниво. 

Информационната система осигурява събирането, обработката и предоставянето 
на информация в реално време от мониторинговите точки (като минимум), изградени 
в рамките на посочения проект. По този начин се осигурява дигитализирането на 
процеса по управление на риска от наводнения, валидирането на събраните данни и 
своевременното им разпространение. Системата съдържа и модул за осигуряване на 
обществен достъп до част от поддържаните и обработвани данни, оптимизиран за 
преглед и работа и през мобилни устройства. 

Информационната система осигурява възможност за разработването на прогноз-
ни модели за управление на риска от наводнения и комуникационен модул за разпро-
странение на информационни и предупредителни известия. 

Системата работи като инструмент, който подпомага подготовката на плановете 
и стратегиите за наводнения, обработва данните за рисковите райони от наводнения и 
развитие на стратегически превантивен план на местно ниво. 

Вече изградената информационната система се използва за непрекъснат монито-
ринг на водните басейни и атмосферните условия на територията на община Бургас, 
чрез наблюдение на постъпващите данни и снимки от сензорите и камерите на изгра-
дените мониторингови станции. 

При регистриране на опасност (повишени водни нива) чрез системата се из-
вършва известяване на отговорните лица, които да предприемат незабавни мерки за 
предотвратяване на потенциално бедствие. Според мястото на регистрираната опас-
ност се извършва анализ на застрашената критична инфраструктура.  

Чрез системата се обработват също сигнали от граждани и институции за замър-
сени водни обекти, запушени диги, нерегламентирано изхвърлени отпадъци в речни-
те корита и др. Разработеното мобилно приложение, свързано с информационната 
система, осигурява достъп до основната информация в нея, получаване на сигнали за 
оповестяване, въвеждане на информация за ситуация, свързана с наводнения, и дру-
ги. Мобилното приложение се инсталира на мобилното устройство с операционни 
системи и дава възможност на потребителя да получава информация за:  

   сигнали и съобщения за оповестяване във връзка с наводненията;  
  предупреждения за повишени нива на водата от избрани станции за наблю-

дение. 
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Фиг. 3. Информация, получена от мониторинговата станция в Сарафово 
 

Служителите се помещават в Центъра за видеонаблюдение на Община Бургас, 
отговарят за администриране на система, наблюдение и анализ на получаваните данни, 
информиране на отговорните служители и населението в случай на повишени водни 
нива, количество валежи, силен вятър, високи вълни, където осъществяват непрекъснат 
24-часов мониторинг на територията на община Бургас, вкл. и на водните обекти. 

 

 
 

Фиг. 4. Снимки, изпратени в Центъра за видеонаблюдение  
от мониторинговите станции 

 

След изграждане на системата изцяло е отпаднала необходимостта при всеки 
проливен дъжд да се изпращат екипи до различни трудно достъпни райони, които да 
извършват физически мониторинг на водните басейни с подръчни средства. Значи-
телно са подобрени възможностите за предварителна реакция на отговорните инсти-
туции и служители, тъй като информацията за потенциално наводнение постъпва и е 
налична в много ранен етап. 
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Наблюдението осигурява събирането, обработката и предоставяне на информа-
ция в реално време от 22 мониторингови станции, изградени в рамките на настоящия 
проект. По този начин се осигурява автоматизиране на процеса по управление на 
риска от наводнения, валидирането на събраните данни и своевременното им раз-
пространение. Всяка мониторингова станция изпраща актуална информация за вод-
ното ниво на всеки 15 минути и снимков материал на всеки 30 минути. 

 

 
 

Фиг. 5. Снимка на работеща мониторингова станция 
 

Индикативното разположение на мониторинговите точки, на които е инстали-
рано оборудването, свързано със система за мониторинг в реално време и комуника-
ционно оборудване е както следва: 

 

 
 

Фиг. 6. Общ изглед на всички мониторингови точки 
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Фиг. 7. Снимки от преливането на реката в Лозово 03.03.2018г. 

 
Разработването на система за ранно предупреждение от наводнения дава възмож-

ност за визуализиране на прогнозни модели чрез предоставяне на възможност за 
избор на различни ситуации. По този начин отговорните лица на местно, регионално 
и национално ниво могат да определят потенциални бъдещи заплахи, щети и после-
дици от всяка ситуация. Те имат възможност за предварително идентифициране в 
случай на заплахи, както за дефиниране и предприемане на превантивни мерки. 
Системата работи като инструмент, който подпомага подготовката на плановете и 
стратегиите за наводнения, обработва данните за рисковите райони от наводнения и 
развитие на стратегически превантивен план на местно ниво. 

 
ПРИМЕРИ НА ОПЕРАТИВНА ЗАЩИТА ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕНА 
ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЯ 

 

 
 

Фиг. 8. Защитни съоръжения, построени от жители  
в заливните зони на р. Мисисипи 
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Фиг. 9. Бариери, издигащи се от хоризонтално във вертикално положение 
 

 
 

Фиг. 10. INERO™ бариери 
 

Самоиздигащата се бариера се задвижва от покачващата се вода – при внезапни 
наводнения издигането отнема една минута. Подходяща е за защита на подземни га-
ражи и съоръжения, разположени в крайбрежни територии от наводнение.  

 

 
 

Фиг. 11. Принцип на действие на самоиздигащи се бариери 
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Система за превенция на наводненията в Токио 
 

На 50 м под Токио е изградена система от 6,3 км тунели, цистерни и пилоти, 
издържащи водно натоварване от 200 т/сек. (1993 – 2006 г., $3 млр.) 

 

 
 

 

 
 

Фиг. 12. Система за превенция на наводненията в Токио 
 

Сравнително проста идея – прииждащата вода се отвежда в подземна система, 
откъдето се изпомпва и се излива в морето.  

Повърхностната вода се излива в 5 гигантски цистерни-шахти с диаметър 30 м и 
височина 70 м, достатъчно просторни, за да се разположи Статуята на свободата или 
космическата совалка във всяка от тях 

Тръби отвеждат водата от цистерните до огромен резервоар с дължина 177 м, 
ширина 78 м и височина 18 м. Таванът на резервоара се подпира от 59 каменни 
стълба с тегло 500 т, които намаляват кинетичната енергия на водата.] 

 

 
 

Фиг. 13. Резервоар за събиране на водата 
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Състоянието на отводнителната система се контролира от център. 
 

 
 

Фиг. 14. Център за контрол на отводнителната система 
 
Изводи:  
С изграждането на цялостна мрежа от станции за наблюдение на водните нива и 

информационна система, която да анализира и визуализира постъпващата информа-
ция от станциите, значително с намалява риска от наводнения на територията на об-
щините. 

Отговорни институции и населението разполагат с пълна информация относно 
количеството валежи и нивата на водните басейни на територията на общината и мо-
гат да бъдат известени в много начален етап от преливането на определен язовир или 
река, което значително увеличава времето за реакция и намалява щетите от бедствие-
то. Превантивните мерки намаляват материалните щети и човешките жертви. 
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Abstract: The management of civil aviation safety is one of the main responsibilities of the 
state. It develops, implements, implements and constantly improves strategies and 
processes in order to ensure control over all aviation activities, complying with all 
international and national standards for ensuring safe, scheduled, efficient and economical 
air transport. 
 

Key words: risk assessment, civil aviation, taxiing, proactive method. 
 

Авиотранспортът се е превърнал в незаменима част от нашето ежедневие. Само 
през 2019 година 61 371 самолета са кацнали и излетели от международното летище 
в София с комерсиална цел, което е с 6.5% повече от 57 673 през 2017 г. като през 
2019 г. са превозени 7 107 096 пътници което е с 9.5% сравнено с 6 490 096 през 2017 г. 

Не е и тайна, че транспортът по въздуха е най-безопасен – шансът човек да загу-
би своя живот по време на полет е едва 1 на 29.4 милиона (за сравнение 1 : 13 983 
816,00 е шансът да спечелим джакпот в 6/49). Зад тази статистика стоят редица орга-
низации и контролни органи, които налагат на авиопревозвачите задължително да 
спазват набор от категорично формирани закони и препоръчителни практики, които 
са плод на суровия опит, който светът има, от злополучни и трагични инциденти в 
областта на авиацията. 

 

 
 

Фиг. 1. Безопасен транспорт 
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Авиацията се дели на две основни категории – гражданска и военна. Като основ-
на тема на настоящата работа, ще се обърне повече внимание на гражданската авиа-
ция. Тя включва в себе си всички невоенни форми на авиация, както частна, така и 
търговска. 

Общите стандарти и препоръчителни практики в гражданска авиация по света се 
създават от ICAO – International Civil Aviation Organization (Международна организа-
ция за гражданска авиация), в която повечето страни в света, включително и България, 
са членки и работят заедно за подобряването и безопасността на въздушния транс-
порт. 

Гражданската авиация включва в себе си 2 основни категории – пътнически и то-
варен, осъществяван по определен график и маршрути от съответните авиокомпании. 

Управлението на безопасността в областта на гражданското въздухоплаване е 
едно от основните задължения на държавата. Тя разработва, реализира, прилага и 
постоянно усъвършенства стратегиите и процесите с цел осигуряване на контрол над 
цялата авиационна дейност, като спазва всички международни и национални стан-
дарти за осигуряване на безопасен, редовен, ефективен и икономичен въздушен 
транспорт. 

Внедряването на процес за управление на риска определя ефективността на всяка 
програма за предотвратяване на авиационни произшествия. Рискът не винаги може 
да бъде елиминиран, тъй като не всички възможни мерки за предотвратяване на 
авиационни произшествия са икономически осъществими. Ето защо, процесът по 
управление на риска е процес на компромиси. Управлението на риска започва с раз-
познаване на опасностите. Опасност е условие с потенциал да предизвика нараняване 
на персонала, повреди на оборудването или конструкцията на ВС, загуба на материал 
или намаляване на способностите за извършване на описаните функции. Всяка раз-
позната опасност трябва да се оцени, като присъщият й риск се оценява като вероят-
ност за възникване и последващата вреда. Следваща стъпка в процеса на управление 
на риска е критична оценка на опасностите и тяхното подреждане, колкото е възмож-
но по-бързо по реда на техния потенциален риск. Факторите, които се разглеждат са 
вероятността за възникване на събитието и значимостта на последствията, които ще 
има. При оценка на риска се оценяват защитите, които задължително трябва да се 
поставят за предпазване от опасността. Поради отсъствие, неправилна употреба или 
участие в условията, тези защити също могат да провокират появата на рискови фак-
тори или да ги изострят. Посредством оценката на риска се взима решение за начина 
на контрол или овладяването му. Ако рискът е приемлив експлоатацията може да 
продължи. В противен случай се предприемат стъпки за увеличаване на защитите 
или за отстраняване, или избягване на опасността. 

Единствената цел на разследването на авиационно събитие е да се установят при-
чините довели до него, за да не се допускат в бъдеще, а не да се определя нечия 
вина или отговорност. Именно за това е важно да се поддържа и развива културата 
по безопасност сред авиационния персонал, а именно: 

‐ Правилно отношение към безопасността; 
‐ Обща ценностна система относно важността на системата за управление на 

безопасността; 
‐ Култура на безпристрастно отношение (Just Culture); 
‐ Култура на увереност в смисъла на постигнатото и разбиране на важността 

на системата за задължителни и доброволни доклади; 
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Фиг. 2. Културата по безопасност сред авиационния персонал 
 

‐ Култура на разбиране на ефекта от рисковете и обучение от вече допусна-
тите грешки; 

‐ Откриване и разбиране на съществуващите системни рискове; 
‐ Култура за споделяне на придобитите знания, опит и установените най-

добри практики по отношение на безопасността в авиацията 
‐ Елементи на културата по безопасност. 
 

Принципите и задълженията на държави от европейския съюз, които трябва да се 
спазват в процеса на разследване на авиационни събития – инциденти се определят 
от Нормативни документи. 

Фундаменталните принципи и задължения на държавите от Европейския съюз, 
които трябва да се спазват в процеса на разследване на авиационни събития, са опре-
делени в Регламент(EC) №996/2010, на Съвета на Европа, част от които са включени 
в националното ни законодателство. 

 

В „Наредба №13 за разследване на авиационни произшествия” на МТ е посочено:  
• „Техническото разследване на авиационни произшествия и инциденти с граж-

дански ВС, регламентирано с тази наредба, е независимо от съдебното разследване 
на такива злополуки.” /чл.1, (2)/.  

• „Единствената цел на техническото разследване на авиационни произшествия и 
инциденти е предотвратяването им в бъдеще. Установяване степента на нечия вина 
или отговорност не е предмет на тази дейност. Докладването на случаи, застрашава-
щи безопасността на полетите и препоръките за предотвратяване на авиационни про-
изшествия в бъдеще не водят до презумция за виновност или отговорност.” /чл.1(3)/.  

• „Информацията, получена при разследване на произшествия, сериозни инци-
денти или инциденти, не се използва за други цели освен за целите на разследването 
и предотвратяване на произшествия в бъдеще.”/чл.12 (1)/. 

- Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (Чикагската 
конвенция) е предназначена за уреждане на международния въздушен транспорт. 
Чикагската конвенция влезе в сила на 4 април 1947 г. и с нея бе създадена Междуна-
родната организация за гражданско въздухоплаване. Всички държави – членки на ЕС, 
са страни по Чикагската конвенция. 

- Изменение 17 от 04.02.2019 г. на приложение 13 „Разследване на авиацион-
ните произшествия и инциденти“ към Чикагската конвенция, отнасящо се до уведо-
мяването за произшествия и инциденти и своевременното им разследване. 

- НАРЕДБА № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия 
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В Р. България разследването на авиационни произшествия и сериозни инциденти 
се осъществява от дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, 
водния и железопътния транспорт“ към МТИТС, като по този начин е гарантирана 
независимостта на разследването от националния надзорен и контролен орган. 

Национална програма за безопасност в гражданското въздухоплаване по изпълне-
ние на стандартите за безопасност следва изискванията на ІСАО, EASA, Eurocontrol и др. 
Разследване на авиационни произшествия и инциденти В Р. България разследването 
на авиационни произшествия и сериозни инциденти се осъществява от дирекция 
„Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния 
транспорт“ към МТИТС, като по този начин е гарантирана независимостта на раз-
следването от националния надзорен и контролен орган. 

Основните принципи и задължения на държавите от Европейския съюз, които 
трябва да се спазват в процеса на разследване на авиационни събития, са определени 
в Регламент(EC) No996/2010, на Съвета на Европа и са включени в националното 
законодателство. В „Наредба No13от 27.01.1999 г.за разследване на авиационни про-
изшествия” е посочено: „Техническото разследване на авиационни произшествия и 
инциденти с граждански ВС, регламентирано с тази наредба, е независимо от съдеб-
ното разследване на такива злополуки.”/чл.1, (2)/.„Единствената цел на техническото 
разследване на авиационни произшествия и инциденти е предотвратяването им в бъ-
деще. Установяване степента на нечия вина или отговорност не е предмет на тази 
дейност. Докладването на случаи, застрашаващи безопасността на полетите и пре-
поръките за предотвратяване на авиационни произшествия в бъдеще не водят до 
презумпция за виновност или отговорност.” /чл.1(3)/.„Информацията, получена при 
разследване на произшествия, сериозни инциденти или инциденти, не се използва за 
други цели освен за целите на разследването и предотвратяване на произшествия в 
бъдеще.”/чл.12 (1)/.„Материалите и информацията от техническото разследване на 
авиационно произшествие не могат да се използват като доказателства при съдебни 
дела.” /чл.12(3)/. 

С цел сигуряване на непредубеденост, равнопоставеност, сътрудничество и 
съгласуваност в действията по осигуряване на безопасността и в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (EC) No996/2010, е подписано Споразумение /Меморан-
дум/ за взаимодействие между ГД ГВА и Дирекция ЗРПВВЖТ. 

 

 
 

Фиг. 3. Национална правна рамка 
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Главни приоритети за осигуряване на безопасност  
 

Поддържане приемливо ниво на безопасност чрез прилагане на стандартите, оп-
ределени в Анексите на ІСАО, Регламентите на ЕС и националнитенормативни 
изисквания. 

- Дефиниране и изграждане на системата за управление на безопасността в граж-
данското въздухоплаване на Република България; 

- Определяне съответствието на доставчиците на авиационни услуги с изисква-
нията на регламентиращите документии прилагане на последователна политика по 
отношение спазване на стандартите за безопасност. 

Опасност в контекста на управление на безопасността в авиацията се дефинира 
като състояние или обект с потенциал да предизвика вреда на персонал или трети 
лица, оборудване или структури или намаляване на способността за извършване на 
определени функции. 

 

Управление на риска за безопасността е общо понятие, което включва оценката и 
смекчаването на рисковете за безопасността в следствие на последствията от опас-
ности, които заплашват способностите на организация, до ниво толкова ниско, кол-
кото е разумно осъществимо (ALARP – as low as reasonably practicable). Абревиа-
турата ALARP се използва, за да характеризира риск за безопасността, който е 
намален до ниво толкова ниско, колкото е разумно осъществимо. При опреде-
ляне на разумно осъществимото в контекста на управление на риска за безопас-
ността, трябва да се имат предвид техническа изпълнимост на смекчаването на 
риска и цената. Това трябва да включи анализ „разходи-ползи“. Описване на риск 
като ALARP означава, че допълнително намаляване на риска е непрактично или над-
минава значително разумната цена. Трябва да се има предвид, че ако една органи-
зация приема риск, това не означава, че рискът е елиминиран, а че е намален до 
такава степен, че ползите от приемането му го превъзхождат. Рискове, които пър-
воначално попадат в зеления сектор, са напълно приемливи и не е нужно да подлежат 
на смекчаване. 

 

 
 

Фиг. 4. Управление на риска на безопасност 
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Рискът за безопасността, който първоначално попада в жълтия сектор, е прием-
лив, ако се вземат мерки за неговото намаляване или смекчаване и се гарантира, че 
вероятността и/или сериозността на последствията от опасности се държат под 
организационен контрол. Същите критерии се отнасят и за рискове, които пър-
воначално попадат в червения сектор. Риск, който първоначално е оценен като 
неприемлив и е намален до попадане в жълтия сектор, трябва да остане защитен 
чрез действия за смекчаване, които да осигурят контрол. И в двата случая е 
необходим анализ „разходи-ползи“. Анализ „разходи-ползи“ е сърцето на управление 
на риска за безопасността. 

 
Оценка на сериозността на последствията от опасности, ако катастрофалният им 

потенциал се осъществи по време на дейности, целящи доставка на услуга, като се 
има предвид най-неблагоприятните предвидими обстоятелства. Това се нарича оце-
няване на сериозността на риска за безопасността. 

 

Няколко въпроса помагат за това: 
 

•  Колко живота могат да бъдат загубени (служители, пътници и трети лица)? 
•  Какъв е вероятният размер на финансовата щета (директни щети за организа-
цията, щети за авиационната инфраструктура, щети за трети лица, финансови и 
икономически последствия за държавата)? 

•  Каква е вероятността за щети върху околната среда (разливане на гориво или 
друг опасен продукт, нарушение на природната среда)? 

•  До колко е възможно политическо въвличане и/или интерес от страна на ме-
диите? 

 

Базирайки се на анализа на отговорите на тези (и други) въпроси, сериозността на 
възможните последствия от опасно събитие, имайки предвид най-неблагоприятните 
обстоятелства, може да се изрази чрез таблица за сериозността на риска за безопас-
ността. 

Осъществява се чрез контрол и смекчаване на риска. Контрол и смекчаване/ 
намаляне са термини, които могат да се използват заменимо. И двата термина имат за 
цел да посочат мерките, които се взимат, за адресиране на опасността. 

 
Ако даден риск е оценен така че да попада в червения сектор, организацията 

трябва да разпредели ресурси с цел да свали риска надолу по обърнатия триъгъл-
ник в зоната, където рисковете са ALARP. Ако това не може да се постигне, то 
тогава дейностите, целящи доставка на услуга, които излагат организацията на 
последствията от опасности, трябва да бъдат преустановени. 
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Следващата графика изобразява процесът по управление на риска за безопас-
ността. 

 

 
 

Има три общи стратегии за контрол и смекчаване на риска за безопасността: 
• Избягване. Дейността се преустановява поради надминаване на ползите от 

риска от страна на риска. Пример за избягване: 
• Полети до летище, обградено от сложна и висока орография без необходими-

те навигационни средства, се отменят 
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• Полети през въздушно пространство с намалена вертикална сепарация между 
самолети от самолет (пример: вертикална разделеченост на разминаващи се 
самолети 300 метра, вместо 600, с цел използване на повече вертикално прос-
транство на въздушни отсечки), необорудван за намалена вертикална сепа-
рация, се отменят 

• Намаляване. Честотата на дейностите се ограничава или се предприемат 
мерки за намаляне на сериозността на последиците от приетите рискове. 
Примери: 

• Полети до летище, обградено от сложна и висока орография без необходи-
мите навигационни средства, се извършват само през деня по правилата за 
визуални полети 

• Полети със самолети, необорудвани за полети при намалена вертикална сепа-
рация, прелитат над или под въздушно пространство с изисквания за оборуд-
ване за намалена вертикална сепарация 

• Изолиране на излагането на риск. Вземат се мерки за изолиране на пос-
ледствията от опасностите.  

 
При оценяването на различните възможности за смекчаване на риска трябва да се 

има предвид, че не всички имат еднакъв потенциал за намалянето на риска за без-
опасността. Ефективността на всяка една възможност трябва да се оцени преди да се 
стигне до вземане на решение. Важно е целият спектър от възможни мерки за 
контрол да бъде щателно анализиран и да бъдат определени компромисите при 
всяка една възможост, за да може да се стигне до оптимално решение. Всяка една 
опция за смекчаване на риска трябва да бъде проучена от следните перспективи: 

• Ефективност. До колко рискът е елиминиран и смекчен и до колко алтерна-
тивите намалят риска. Ефективността се събира в тези три вида мерки за 
смекчаване: 

• Смекчаване на риска чрез инженерен подход. Този вид мерки елиминират 
риска. Например инсталиране на технически средства, които не позволяват 
на колесника на самолет да се прибере, докато самолетът е стъпал на земята 
върху колелата си, дори и пилот да премести лоста в кабината в позиция 
„прибран“. 

• Смекчаване на риска чрез контрол. Този вид мерки приемат риска и пос-
ледствията, свързани с него, но променят процедури, като например налагане 
на по-ограничаващи оперативни условия. Инженерните и този вид смекчава-
ния се описват като твърди, защото не разчитат на безупречната работа на 
хората. 

• Смекчаване на риска чрез служителите. Тези мерки приемат вече спо-
менатите два вида като неефективни, затова се обръщат към служителите 
(екипажите), за да ги научат как да се справят с рисковете, като например: 
добавяне на предупредителни съобщения, промяна на контролни листи 
(набор от действия за постигане на някакъв резултат/извършване на проце-
дура, представени във вид на списък) и др. Този вид мерки се описват като 
меки, тъй като разтитат изцяло на безгрешната работа на хората. 

• Разходи/ползи. Разходите за смекчаване ще надминат ли ползите от риска? 
• Практичност. Поглед от техническа, финансова, юридическа, политическа и 

административна гледна точка. 
• Предизвикателство. Ще бъде ли смекчаването добре прието от служители, 

акционери и т.н. 
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• Приложимост. Ако нови правила и процедури се създадат, те могат ли да 
влязат в сила? 

• Трайност. Ще бъде ли ползата само временна или в дългосрочен план? 
• Остатъчни рискове за безопасността. След като рискът се смекчи, до колко    

остатъчният риск представлява заплаха и до колко и той може да се смекчи? 
• Нови проблеми. Какви нови проблеми или нови (може би го-големи) 

рискове за безопасността ще бъдат въведени, редом с мерките за смекчаване? 
 
За да се намали процентът на човешките грешки, в авиацията се хвърлят коло-

сални средства и огромни усилия в четири основни посоки: 
1. Създаване на все по-съвършени летателни средства, с все по-високо автома-

тизирани системи, способни да вземат решения за микросекунди. Като потвърждение 
на пълната автоматизация в една реклама на „Еърбъс” преди години се казваше, че за 
да се управлява всеки техен самолет, са необходими само един човек и едно куче. И 
наистина в техните самолети машината е способна дори да не позволява на пилота да 
взима грешни и опасни решения. Тук влиза и постоянното усъвършенстване на сред-
ствата за обективен контрол, който вече е пълен и абсолютно автоматизиран – и то до 
такава степен, че информация за състоянието на основните агрегати и системи, като 
двигателите например, се изпраща в реално време на земята. 

2. Постоянно усъвършенстване на обучението на летателния състав чрез въвеж-
дане на все по-модерни симулатори, които вече имитират по 400 различни отказа, 
дори и такива, които никога не са се случвали. На днешните симулатори, дори и на 
тези в България, пилотите тренират излитане и кацане в реални условия на 240-те 
основни летища по света, включително и на най-трудните, като тези на Аспен и 
Хонконг. Според наши по-млади пилоти вземането на изпита на симулатор вече ги 
притеснява много повече, отколкото при реален полет с инструктор в кабината. Цел-
та на симулатора е пилотът да отработи действията си при всички най-различни 
аварийни ситуации до пълен автоматизъм, тъй като във въздуха много често време за 
мислене няма. 

3. Създадена е система за тотален вертикален надзор. Всички държави по света, 
които развиват каквато и да било форма на авиация, членуват в Международната 
организация за гражданска авиация (ICAO) и изпълняват стриктно нейните изисква-
ния за авиационна безопасност. Инспектори на ICAO извършват периодични инспек-
ции на въздухоплавателните администрации в страните членки и оценяват в процен-
ти съответствието на тяхната работа с изискванията. Периодичен вертикален надзор 
над нашата Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД 
ГВА) осъществява и Европейската агенция за авиационна безопасност EASA, която 
пише доклади с установените от нея забележки и дава на ГВА срокове за изчистване-
то им. От своя страна ГД ГВА трябва да осъществява постоянен надзор над авиоком-
паниите, авиотехническите бази, РВД, летищата и учебните центрове как изпълняват 
изискванията за авиационна безопасност. В крайна сметка на всички самолети перио-
дично, на базата на случайния подбор, по всички летища им се правят проверки за 
съответствие с изискванията за безопасност по програмите SAFA и SACA (Safety 
Assessment of Foreign Aircraft и Safety Assessment of Community Aircraft) на EASA.  

4. Паралелно с това действа и хоризонтален контрол на авиационната безопас-
ност. Става дума за контрола, при който една авиокомпания, например, прави одит на 
друга преди сключването на търговско споразумение за код шеър (от англ. code 
share) с нея. Такива одити се правят и на учебни центрове или на авиотехнически ба-
зи, преди сключването на договори за подготовката на пилоти, за поддръжката на 
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самолети и пр. Този хоризонтален механизъм за контрол винаги е изключително 
подробен и тотален, тъй като е и конкурентен, също дава отлични резултати за по-
вишаването на авиационната безопасност. 

 

Снижаването на контрола от страна на който и да било от тези четири стълба, 
гарантиращи безопасността на полетите, може да доведе тежки авиационни инци-
денти с много жертви и огромни финансови загуби. Разследването на авиационни 
инциденти няма за цел да търси и да вменява вина, въпреки че при над 90% от авиа-
ционните инциденти причината е човешка грешка. Целта на тези разследвания е да се 
добие опит и знания. За това и анализът и оценката на риска в гражданската авиация 
придобива все по – голямо значение особено имайки предвид огромните темпове с 
които се развива тази индустрия. 
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Aбстракт: Заваръчните регулатори на ток се прилагат при многопостови зава-
ръчни агрегати, които се използват в роботизирани комплекси за заваряване, 
например при заваряване на статорни пакети на ел. двигатели, или големи газо-
проводни тръби, при които едновременно се заварява с 2-4 горелки. 
Бързото развитие и внедряване на инверторните източници за заваряване стана 
възможно след разработването на подходящи силови транзистори (JGBT) и тран-
зисторни модули. 
Многопостовите източници на заваряване са с по-голяма мощност в сравнение с 
обикновените източници за заваряване. Това поставя по-високи изисквания към 
техните енергетични характеристики, което налага много прецизно проектиране и 
избор на елементна база. 
Целта на настоящата статия е да се изследват енергетичните показатели на 
транзисторни заваръчни регулатори на ток за получаване на добри енергетически 
характеристики. 

Kлючови думи: многопостови заваръчни агрегати, енергетични характеристики, 
регулатори на ток 
 
Abstract: Welding current regulators are used in multi-station welding units, which are 
used in robotic welding complexes, for example when welding stator packages of electric 
motors, or large gas pipes in which it is simultaneously welded with 2-4 burners. 
The rapid development and implementation of inverter welding sources became possible 
after the development of suitable power transistors (JGBTs) and transistor modules. 
Multi-station welding sources have more power than conventional welding sources. This 
places higher demands on their energy performance, which requires very precise design 
and selection of the element base. 
The purpose of this article is to study the energy performance of transistor welding current 
regulators to obtain good energy performance. 
 
Keywords: control, Inverter supply, pulse arc welding, multi-station welding units 
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На фиг.1 е показана схема на многопостов източник за заваряване. 
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Фиг. 1. Принципна схема на многопостов инверторен източник за заваряване 
 

Многопостовият източник за заваряване се състои от инверторен източник  
(S1,S2,S3,S4) с изходен трансформатор (Tr), токоизправител (D5,D6), филтър (Ld,Cd) и 
заваръчни регулатори на ток (S5,S6,Se). 

Обектът на изследването е заваръчен регулатор на ток. 
Изследванията се реализират с компютърна симулация. PSPICE моделът на един 

заваръчен регулатор на ток има вида (фиг.2). 
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Фиг. 2. PSPICE модел на заваръчен регулатор на ток 
 

На фиг. 2 са поставени допълнително резисторите RLd, Rd1, които отразяват ак-
тивното съпротивление на бобините, съединителните проводници и дъгата. Резисто-
рът Rch1 e шунт и служи за измерване и подаване на сигнал за стабилизация при 
зададен заваръчен ток.  

В многопостовите заваръчни агрегати регулаторите на ток (РТ) са 2 и повече на 
брой и всеки поотделно може да регулира стойността на заваръчния ток от 20А до 
250А.  
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Изследването на показаната схема се реализира чрез PSPICE модел на еквива-
лентната заместваща схема на инверторния източник за заваряване (фиг.2), като 
допълнително в PSPICE модела се отчитат активните загуби в реактивните елементи. 
Стойностите на градивните елементи в PSPICE модела са: 

 
 V1dc =50V, La=1.78µH, Ca=0.56µF , Ld =20µH, Cd=100µF 
 
За регулатора на ток: Lb1 = 15µH, Cb1=10µF, Rb1=0.2, Rch1 =0.002, Vd1=19V.   
Заваръчната дъга е заменена с еквивалентно съпротивление  (Rb1=0.2) и противо 

е.д.н. (Vd1= 19V). Тази еквивалентна замяна следва от зависимостта на напрежението 
на дъгата (Ug) от тока на дъгата (Id): 

 
𝑈 19 0,04. 𝐼  

 
Избраният режим за изследване е при максимален заваръчен ток, както и при из-

менение на заваръчния ток в широки граници. 
На следващите фигури (фиг. 3 и фиг. 4) са показани времедиаграми, които 

потвърждават работоспособността на изследвания модел. 
 
 

 
 

Фиг. 3. 
Захранващо (V1), входно напрежение (V3) 
и напрежение върху транзистор S1 (V3,4) 

Фиг. 4. 
Напрежение след транзистораV(4), 
върху изглаждащата бобина V(4,5)  

и на дъгатаV(6) 
 

На регулатора се подава постоянно напрежение от изхода на инвертора, което в 
случая се симулира чрез захранващо напрежение (V1) и последователно включен 
филтър Ld , RLd. Напрежението (V3) се явява входно захранващо напрежение за регу-
латора на ток. Напрежението върху силовия транзистор S5 е близко до правоъгълно и 
не се различава по стойност от напрежението (V3). 

Токовите натоварвания на изправителните диоди и обратния диод са показани на 
фиг.5. 
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Фиг. 5.а. 
Входен ток I(Ld), токът през транзистора 

I(S5) и токът през обратния диод  I(D8) 

Фиг. 5.б. 
Заваръчен ток I(Rch), 

напрежение на дъгата V(6) 
 
 

Дадените времедиаграми показват нормална работа на регулатора на ток Напре-
жението върху запушения транзистор е равно на стойността на захранващото нап-
режение, което означава наличие на много добър коефициент по напрежение на тран-
зистора. 

Следващите изследвания показват енергетичните показатели на регулатора на 
ток в различни режими на работа, което съответства при заваряване с различен зава-
ръчен ток.  Изследванията се извършват при регулиране за заваръчния ток чрез про-
мяна на широчината на управляващия импулс на транзистор S5 със стойности  
tu= 3ms; 6ms; 9ms; 12ms ; 15ms; 18ms, при период Т=20ms и захранващо напрежение 
на регулатора V1=50V. 

На фиг.6 са показани: изменението на тока на заваряване (Ich1) и напрежението на 
дъгата (V6), при промяна на коефициента на модулация (δ), за δ = tu / T= 0,15; 0,3; 
0,45; 0.6;  0,75; 0,9. 

Това са изходнaтa V6= f (Ich) и регулировъчна  Ich=f (δ) характеристики на 
регулатора. 

При всички изследвания токовете се отчитат с техните средни стойности (AVG), 
а напреженията се отчитат с техните моментни стойности. 

 
              Таблица 1 

 

0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9

Ich A 1,62 5,3 42,75 128,2 208,7 283,9

U6 V 19,008 19,077 20,675 24,33 27,8 31,06

δ
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Фиг. 6а. 
Графика на напрежението върху товараV(6) 

Фиг. 6б. 
Графика на заваръчния ток Ich през дъгата 

при различни стойности на коефициента  δ 
 

 
На фиг. 7 са показани токовите натоварвания на елементите на регулатора 
  

  
Фиг. 7а. 

Входният ток I(Ld),токът през транзистора 
I(S5) 

Фиг. 7б. 
Токът през обратния диод  I(D8) и 

токът през бобината I(Lb) 
 

 
В табл. 2 са дадени: входният ток на регулатора ILd,, токът през транзистора S5, 

токът през диода (D8) и токът през бобината Lb1, а на фиг. 8 съответните графики. 
 
         Таблица 2 
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Фиг. 8а. Графика на тока през бобината  I(Lb1)           Фиг. 8б. Графика на тока през транзистора I(S5)    

при различни стойности на коефициента δ 
  

 
 
Фиг. 8.в. Графика на тока през обратния диод  I(D8)      Фиг. 8г. Графика на тока през бобината  I(Lb1)    

при различни стойности на коефициента δ 
 

    
Фиг. 9а.ВходнотоV(3) и напрежението на транзистораV(3,4)  Фиг.9.б. Входна Pi и изходна Po мощности  
                                       на регулатора при различни стойности на коефициента δ 
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Вижда се, че максималното напрежение върху транзистора е около захранващото 
напрежения V(1), а токът е с правоъгълна форма и средната му стойност се изменя в 
големи граници.  

На фиг.9 и фиг.10 са дадени входната и изходната мощности на регулатора при 
V1=50 V и оптимизация на градивните елементи с минимални активни съпротивле-
ние при отпушен трнзистор или диод. В графиката това е обозначено като режим 1. 
Входната и изходната мощности на регулатора за V1=50 V при градивните елементи 
с нормални активни съпротивление при отпушен транзистор или диод и бобините е 
обозначено като режим 2. А с режим 3 е обозначена входната и изходната мощности 
на регулатора при V1=40V  при оптимизация на градивните елементи с минимални 
активни съпротивления при отпушен транзистор или диод. 

В табл. 3 са дадени стойностите на входната мощност от коефициента на моду-
лация за трите режима на работа. 

                Таблица 3 
 

0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9

режим1 0,031 0,106 1,74 7,08 14,4 23,7

режим2 0,31 0,105 0,995 3,884 7,707 12,23

режим3 0,017 0,058 0,123 2,604 6,929 12,51
Pi [kW]

δ

 
 
 

  
 
Фиг. 10.а. Графика на входното напрежение V(3)         Фиг. 10.б. Входната Pi мощност на регулатора  

                                       при различни стойности на коефициента δ 
 

 
В табл. 4 са дадени стойностите на изходната мощност от коефициента на моду-

лация  за трите режима на работа. 
                                                                                           Таблица 4  
 

0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9

режим1 0,032 0,105 1,65 7,05 13,41 21,95

режим2 0,031 0,102,1 0,888 3,12 5,78 8,75

режим3 0,016 0,058 0,12 2,48 6,55 11,73
Po [kW]

δ

 
 

В табл. 5 е даден коефициентът на полезно действие на регулатора на базата на 
измерените входна и изходна мощност на регулатора. 
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                      Таблица 5 
 

0,15 0,3 0,45 0,6 0,75

режим1 0,98 0,97 0,96 0,944 0,93

режим2 0,98 0,95 0,89 0,83 0,76

режим3 0,99 0,99 0,97 0,95 0,94



δ

 
 
 

         
    

Фиг.11а. Графика на изходната Pо мощност на регулатора        Фиг. 11б.  КПД на регулатора 
           при различни стойности на коефициента δ за три режима на работа 
 
 

От направените изследвания могат да се направят следните изводи: 
 

1. Регулаторът на заваръчен ток, реализиран със силови транзистори позволява да 
се реализира многопостов заваръчен агрегат. 

2.  Предложената схема има много добра управляемост на заваръчния ток . 
3.  При по-големи заваръчни токове е необходимо градивните елементи – тран-

зистори, диоди, бобини да бъдат с малко съпротивление в права посока. 
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Abstract: This article discusses the desalination of sea water. The focus is on the use of 
renewable energy for the desalination of sea water. Existing desalination plants from the 
Black Sea have been studied. 
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Въведение 
 

Водата има определящо значение за съществуването на живота. Много страни по 
света, особено развиващите се страни и страните от региона на Близкия изток, стра-
дат от недостиг на прясна вода. По данни на ООН една трета от населението на света 
живее в страни с недостатъчно сладка вода за населението. Следователно, питейната 
вода с приемливо качество се е превърнала в оскъдна стока.  

Общите световни запаси от вода са 1,4 милиарда кm3, от които около 97,5% са в 
океаните, а останалите 2,5% са сладка вода, присъстваща в атмосферата, снежните 
покривки на планините и подземните води. От общото количество само 0,014% е 
пряко достъпно за хора и други организми. Това показва, че са необходими огромни 
усилия за осигуряването на нови водни ресурси, за намаляване на водния дефицит в 
страните, които имат недостиг на питейна вода.  

Съгласно насоките на Световната здравна организация (СЗО) допустимото 
ограничение на солеността в питейната вода е 500 ppm (parts per million), а за спе-
циални случаи – до 1000 ppm. 

По-голямата част от наличната вода на земята има соленост до 10 000 ppm, а 
морската вода обикновено има соленост в диапазона от 35 000–45 000 ppm под 
формата на общо разтворени соли. 

Обезсоляването е процес, при който водата се разделя на две части, едната с 
ниска концентрация на разтворени соли, която се нарича сладка вода, а другата с 
много по-висока концентрация на разтворени соли, която е обикновено се нарича 
саламурен концентрат.  
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Обезсоляването на морската вода се превърна в един от най-важните търговски 
процеси за осигуряване на прясна вода за много общности и индустриални сектори, 
които играят решаваща роля в социално-икономическото развитие в редица развива-
щи се страни, особено в Африка и някои страни от региона на Близкия Изток, които 
страдат от недостиг на прясна вода.  

Развива се широка научноизследователска и развойна дейност, особено в об-
ластта на технологиите за възобновяема енергия, за намиране на нови и осъществими 
методи за производство на питейна вода. Понастоящем в света работят повече от 
7500 инсталации за обезсоляване, които произвеждат няколко милиарда галона вода 
на ден. Петдесет и седем процента са в Близкият изток.  

Поради това, че централите използват изкопаеми горива, процесите са скъпи и 
водят до замърсяване на околната среда. 

От друга страна, в много райони липсват изкопаеми горива и достатъчно елек-
троснабдяване. В тази връзка изграждането на компактни маломерни системи за 
обезсоляване на водата се оказва наложително.  

Известно е, че обезсоляването с използване на топлинната слънчевата енергия е 
жизнеспособен метод за производство на прясна вода от солена вода в отдалечени 
места. Използването на чист природен енергиен ресурс в процесите на обезсоляване 
на водата значително ще намали замърсяването, което причинява глобално затоп-
ляне.  

Разработени са различни процеси за обезсоляване, някои от които в момента са в 
процес на изследвания и разработки. Най-широко прилаганите могат да бъдат разде-
лени на два вида: термични процеси и мембранни процеси. 

Освен това съществуват алтернативните технологии на охлаждане и йонен об-
мен, които не се използват широко. Всички те използват или конвенционална енер-
гия, или енергия от възобновяем източник. 

Термичното обезсоляване, често наричано дестилация, е един от най-древните 
начини за пречистване на морска вода и солена вода за превръщането и в питейна. 
Той се основава на принципите на кипене или изпаряване и кондензация. Водата се 
нагрява, докато достигне състояние на изпаряване. Необходимата топлинна енергия 
се произвежда в парогенератори, котли за отпадна топлина или чрез извличане на 
пара под налягане от турбини в електроцентралите. Най-често срещаните процеси за 
термично обезсоляване са: 

 многостепенна дестилация (MSF); 
 високоефективна дестилация (MED); 
 компресия на пара (VC); 
 когенерация; 
 обезсоляване на слънчева вода. 
Установките за многостепенна дестилация са сравнително прости за изграждане 

и експлоатация. Многостепенната дестилация позволява морската вода да претърпи 
многократно кипене, без да се подава допълнителна топлина след първия ефект.  

Ефективността на производителността на инсталациите при високоефективната 
дестилация MED е по-висока от тази в инсталациите за MSF; процесът протича при 
по-ниски температури от порядъка на 700 C.  

Процесът на изпаряване с компресия на пари (VC) се използва в комбинация с 
друг процес, такъв като MED и еднократно компресиране с пара. При този процес 
топлината за изпаряване на морската вода идва от компресирането на парите.  
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Простотата и надеждността на работата на инсталациите ги прави привлекателни 
за изграждането на малки обезсоляващи системи. Те обикновено са с капацитет от 
3000 m3/ден и често се използват за курорти, промишлени отрасли и сондажи, на 
места, в които сладката вода не е лесно достъпна. Ниската работна температура на 
VC процесът го прави прост и ефективен по отношение на необходимата мощност. 
Ниските работни температури (под 70 0С) намаляват образуването на корозия в тръ-
бите. 

Възможно е използването на енергия в системи с когенерация, в които енер-
гийните източници могат да изпълняват няколко различни функции, такива като про-
изводство на електрическа енергия и обезсоляване на водата.  

По-голямата част от обезсолената питейна вода и електричество в страните от 
Арабския залив и Северна Африка се произвеждат от когенерационни инсталации, 
свързани с многоетапни инсталации за бързо обезсоляване, работещи с морска вода. 
Въпреки че други процеси на дестилация, като термичната компресия на парите и 
MED, започват да намират своя път на пазара, процесът на MSF все още се счита за 
основен в индустрията за обезсоляване. 

Мембранната технология включва няколко процеса, като основната разлика 
между тях се състои в размера на образуванията, йоните, молекулите и суспендира-
ните частици, които се задържат от мембраните или преминават през тях. При тази 
технология проблемите с корозията на материала са значително по-малко в сравне-
ние с процесите на MSF и MED. Използват се повече полимерни материали, и по- 
малко метални сплави. 

Eлектродиализата (ЕD) е процес на електрохимично разделяне, който използва 
електрически заредени мембрани за обмен на йони с разлика в електрическия потен-
циал като движеща сила (Фиг. 1).  

 

 
Фиг. 1. Технологии за опресняване на морска вода – електролиза  

и с използване на обратна осмоза. 
 

Процесът е свързан с факта, че при повечето соли, разтворени във вода, има 
положително (катиони), или отрицателно (аниони) заредени йони, които мигрират 
към електродите с противоположен електрически заряд.  
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Мембраните могат да бъдат конструирани така, че да позволяват селективно пре-
минаване на катиони или аниони. Използването на този метод за обезсоляването на 
вода с концентрация на разтворени твърди вещества над 30 g/l, подобно на морската 
вода, е възможно, но не е икономически изгодно. 

Мембранна дестилация е основава на използването на хидрофобни мембрани, 
пропускливи само за изпарения, като по този начин се изключва преход на течна фаза 
и потенциални разтворени частици (Фиг. 1). Процесът на MD изисква захранващата 
вода да бъде чиста по отношение на органични замърсители, което обяснява ограни-
ченото използване на този метод. 

Редица други процеси са използвани за обезсоляване на водата, но никой не е 
постигнал толкова високи производствени резултати като многоетапната дестилация 
MSF. 

Алтернативен процес за обезсоляване на морската вода е охлаждане на водата до 
образуване на кристали при контролирани условия. Може да се произвежда много 
чиста питейна вода и има специални предимства за производство на вода за напояване. 

Друг алтернативен процес е използване на йонообменни мембрани за обезсоля-
ване на морска и солена вода и при пречистване на промишлени отпадни води. За съ-
жаление, този процес не е подходящ за обезсоляване на солена или морска вода, 
просто защото разходите му са прекомерни. 

 
I. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ЗА ОБЕЗСОЛЯВАНЕ 

НА МОРСКА ВОДА 
 

Потенциалното използване на възобновяема енергия като чиста енергия за в 
експлоатацията на малки инсталации за обезсоляване в отдалечени обекти привлича 
все повече вниманието на специалистите през последните години.  

Съчетаването на възобновяеми енергийни източници –  като слънчева, вятърна и 
геотермална енергия със системи за обезсоляване представлява голям интерес по 
отношение справянето с недостига на вода и представлява потенциал за жизнеспо-
собно решение на изменението на климата и недостига на вода. 

 

 
Фиг. 2. Възможни технологични комбинации на основните възобновяеми източници 

на енергия и методите за опресняване на вода. 
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По-голямата част от системите за обезсоляване, които използват възобновяем 
източник на енергия, могат да бъдат разделени на три категории: вятърна, слънчева –
(фотоволтаици или слънчеви колектори) и такива, които използват геотермална енергия.  

Тези възобновяеми източници на енергия могат да бъдат съчетани с термична 
дестилация или мембранни системи за обезсоляване.  

В някои случаи тези системи са свързани с конвенционален източник на енергия 
(например локална електрическа мрежа), за да се сведат до минимум отклоненията в 
нивото на производство на енергия и съответно производството на вода.  

Ако възобновяемите енергийни източници се използват за експлоатация на цент-
ралите за реконструкция, разходите драстично нарастват. 

Слънчевата енергия се използва най-много, в сравнение с другите възобновяеми 
енергийни източници. 

Слънчевата енергия може да се използва за преобразуване на солена вода в 
прясна вода със сравнително несложна и икономична технология, така че тя е подхо-
дяща за малки общности, селски райони и райони, където нивото на доходите е мно-
го ниско. Последните разработки показват, че процесите на обезсоляване със слън-
чева енергия са по-добри от алтернативните технологии. 

Възможните технологични комбинации на основните възобновяеми източници на 
енергия и методите за опресняване на вода са показани на Фиг. 2. 

Процесите на обезсоляване със слънчева енергия обикновено се разделят на две 
категории – директни и индиректни системи. 

 

 

Фиг. 3. Инсталация тип Слънчевият басейн. 
 

Директни системи са тези, при които процесите на нагряване и обезсоляване 
протичат естествено в едно и също устройство.  

Слънчевият басейн работи като капан за слънчева радиация, която преминава 
през прозрачен капак (Фиг. 3). Слънчевата енергия навлиза в устройството през нак-
лонен прозрачен стъклен или пластмасов панел и загрява съд със солена вода. 
Басейнът обикновено е черен, за да абсорбира по-ефективно енергията.  

Загрятата вода се изпарява и след това се кондензира върху по-студените стъкле-
ни панели. Капчиците кондензат се стичат по панелите и се събират за използване 
като прясна вода.  
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В индиректните системи системата е разделена на две подсистеми – слънчев ко-
лектор и обезсоляващ блок.  

Слънчевият колектор може да бъде плоска плоча, тръба или слънчев концент-
ратор и може да бъде свързан с всеки от описаните по-горе типове дестилационни 
единици, които използват принципа на изпаряване и кондензация, като многостепен-
на дестилация (MSF), високоефективна дестилация (MED) и мембранна дестилация 
(MD) за възможни комбинации от термично обезсоляване със слънчева енергия. Сис-
темите, които използват фотоволтаични устройства, са склонни да генерират елек-
тричество, за да управляват процеси за обезсоляване, примерно чрез електродиализа. 

 

 
Фиг. 4. Дестилационна система със слънчев колектор. 

 
Проведени са много проучвания за обезсоляване с помощта на овлажняване – 

обезводняване с различен тип произведени устройства.  
Принципът на този процес на обезсоляване се основава на изпарението на водата 

и кондензацията на пара от влажен въздух. Влажният въздух тече в посока на часов-
никовата стрелка, задвижван от естествена конвекция между кондензатора и изпари-
теля, както е показано на Фиг. 4.  

В този пример изпарителят и кондензаторът са разположени в един и същ тер-
мично изолиран елемент. Морската вода се нагрява в изпарителя и се разпределя 
бавно, докато се стича надолу. Въздухът се движи в обратен поток към остатъчния 
концентриран разтвор през изпарителя и се насища с влажност. Частичното изпаре-
ние охлажда солената вода, която е останала в изпарителната единица с по-висока 
концентрация на сол, докато наситеният въздух се кондензира върху плосък топло-
обменник. 

 



 
 
 
 
 

Международна научна конференция „ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ, 
МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2020 

 

491 

II. ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБЕЗСОЛЯВАНЕ НА ВОДА ОТ ЧЕРНО МОРЕ 
 

Черноморската вода по химичен състав значително се различава от водата на 
другите морета. Основният компонент на морската вода е натриев хлорид, а в състава 
присъства и калциев карбонат, магнезиев сулфат и др. Солите във водната среда са 
под формата на йони като хлориди, флуориди, бромиди и йодиди. Така в 1 кg морска 
вода от повърхността на Черно море има около 0,025 g бром, 0,0006 g флуор, 
разтворен в морето и 0,00002 g йод. Една отличителна черта на черноморските води, 
разположени на големи дълбочини, е наличието на хидросулфиди в тях.  

Водата на Черно море има средна алкалност около 3,33 mg Eq/L, pH на повърх-
ностните води на Черно море варира от 8,1 до 8.5. Минималната стойност на pH се 
наблюдава през зимата, а максималната – през лятото. Най-разпространен разтворен 
газ е азотът, съдържанието му е 15,9 mg/l, съдържанието на кислород е по-малко,  
10 mg/l в повърхностния слой. 

В условията на Черно море е използвана технологията на механично компресира-
не на пара (VC) за обезсоляване, която има редица предимства в сравнение с основ-
ния си конкурент – обратната осмоза.  

Технологията, използваща механичното компресиране, осигурява значително по-
добро качество на водата. Освен това установките не изискват регулярно техническо 
обслужване от страна на фирмата, производител на мембрани. 

Разработен е математически модел за определяне на оптималните режими на ра-
бота на опреснителни установки с механическо компресиране на пара при различна 
соленост на водата, съответстваща на различни морета и заливи.  

Този модел дава възможност да се оцени стойността на опресняване на водата за 
условията на Черно море. 

 

BPE=((CX+B)X+A)X     (1) 
 

Този параметър може да се определи с помощта на система уравнения (2): 
 

A=(4,02.10-6T +1,883.10-4)T+8,25431.10-2   (2) 
B=(-5,2.10-7T+9,2.10-5)T-7,625.10-4 
C=(-3.10-8T-3.10-6)T+1,522.10-4 
 

Където: BPE – повишаване на температурата на кипене (˚С); Т – температура на 
кипене (˚С); Х – съдържание на сол (%). 

 

Влиянието на солеността на морската вода на върху работата на опреснителната 
установка се определя с параметър BPE (1) – повишаване на температурата на кипене 
спрямо с температурата на кипене на прясна вода.  

Един от важните фактори, оказващи влияние на себестойността на опреснената 
вода е съдържанието на сол в изпарителя. Доказано е, че на всяка стойност на соле-
ността на морската вода съответства някаква оптимална стойност на солеността на 
кипящия разтвор в изпарителя. 

Обезсоляването на вода от Черно море с такива установки може да бъде особено 
полезно за селското стопанство. Проблемът засега е технически – липсват компресо-
ри, предназначени за компресиране на водна пара със степен на компресия 1,2 – 1,5 с 
уплътнения, издържащи при вакуум около 0,8 – 0,9 bar както на входа, така и на из-
хода. За питейно и битово водоснабдяване в крайбрежните райони на Русия с не-
достиг на прясна вода методът за обратна осмоза се използва масово за обезсоляване 
на морска вода. Образуването на слабо разтворими соли в мембранните устройства 
обаче усложнява работата на тези установки.  
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Един от най-ефективните методи за предотвратяване на образуването на кристал-
ни отлагания по мембраните е дозирането на инхибитори в изходната вода. Направе-
ни са проучвания, насочени към сравняване на ефективността на ново разработени и 
традиционните инхибитори, когато те се използват в схемите за обезсоляване на мор-
ската вода (използвайки имитацията на вода на Черно море като пример). Изследва-
нията са свързани с подбор на най-ефективните инхибитори; разработването на въз-
можни схеми за обезсоляване на черноморската вода; определянето на ефективността 
на инхибиторите; оценка и оптимизация на оперативните разходи и др. 

Разработен е проект за доставка на прясна вода за гр. Судак в Крим чрез 
преработка на морска вода с използване на фотоволтаична система и обратна осмоза. 
В случай на природни бедствия жителите и почиващите в града ще имат осигурени 
10 литра на час за човек при работа на станцията, осигурена от ВИЕ. 

 
Изводи 
 

Разгледаните технологии за обезсоляване на морска вода могат да бъдат успешно 
приложени за условията на Черно море и в България, т.к. проблемът с недостига на 
вода засяга и България през последните години. Водата е необходима не само за про-
мишлени и битови нужди, а и за осигуряване на туристическите комплекси. 
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Анотация: Доближаването до информационно общество и навлизането на индуст-
рия 4.0 поставят организациите в сложна ситуация. Навлизането на изкуствен 
интелект прави неприемливо участието на хора в някои, традиционни доскоро 
професии, както и внася изкривявания в отношенията организация – заинтересовани 
публики.  

Ключови думи: изкуствен интелект, HR, информационно общество. 
 
Abstract: The approaching informational society and of Industry 4.0 faces organisations 
with a specific situation. The presence of artificial intelligence makes the involvement of 
people in some traditional professions unacceptable, while simultaneously altering the 
relationship organisation - engaged audience.  

Key words: Artificial Intelligence, HR, informational society  
 
 

1. Увод 

Настъпи времето, когато, пишейки за вируси, се налага уточнение за какви вируси 
става дума – за органични или за компютърни. Това е само една последица от интен-
зивен процес, поради която в публичността разбирането за интернет и за компютър-
ното опосредстване на отношенията, волно или неволно, но винаги неправилно се 
свързва с мерило за интелигентност, за компетенетност и дори за социална пригод-
ност. Този ефект вече се проявява и в организациите. Те са част от обществото и тако-
ва развитие, от една страна е съвсем естествено, но от друга – едва ли се побира в 
рамките на здравия разум, когато става дума за организационно управление. Причи-
ната е, че в природата естествените процеси са аналогови. Те не са стъпкови. Не мо-
гат да бъдат спрени в една точка от оста на времето, не могат да бъдат стартирани из-
веднъж и макар съставени от отделни индивиди, нямат дискретни компоненти, които, 
в подобие на цифровите платки, да бъдат подменени, без това да се отрази на рабо-
тата на системата.  

Къде е границата на дигитализирането на вътреорганизационните отношения, до 
къде се поддава на автоматизиране йерархичната мрежа на компанията или институ-
цията, е въпрос, който, успоредно с развитието на информационните обществени 
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процеси, придобива все по-висока актуалност за организациите. Настоящата разра-
ботка цели да очертае контурите на тези въпроси. Цели и да им даде частичен отго-
вор, като насочи вниманието към тях. В този ракурс са концептуализирани три проб-
лемни фирмени въведения, намерили относително широк отглас в медиите и предста-
вящи както гранични състояния на отношенията хора-машини, така и в широта, спек-
търа от намесите на изкуствения интелект във взаимодействието хора-организации. 
Резултатите показват, че дори и при администрирането на най-сложната дигитална 
деловодна система, последната дума принадлежи на човека. 

 
2. За изкуствения интелект и дигитализацията 
 

Все повече намаляват скептиците, които мислят, че след широкото навлизане на 
компютърното опосредстване, взаимоотношенията в обществото не са променени. 
Още през 2011 г. немското правителство институционализира навлизането на диги-
талните технологии в ежедневието с термина „Индустрия 4.0“. С него се описва тла-
съкът на повишаване на цифровизацията в посока на производството на продукти, 
като се обхванат себестойността и бизнес моделите. По тази инициатива се стимули-
ра кибернетизирането на физическите системи за производство и управление [16] и 
то бързо се пренася в отношенията. Освен това излиза и извън границите на 
Германия. През 2016 г. ефектите и проблемите от „Индустрия 4.0“ са водеща тема и 
на традиционната среща на Световния икономически форум в Давос [11]. Малко 
преди това, през 2013 г. известната научно-изследователска и консултантска компания 
„Гартнър“ (Gartner) публикува доклад за „най-значимите технологии“, „които имат 
широко междуотраслово значение, трансформационни са и притежават високо-
ефективен потенциал“ [17]. Ключови моменти в него са: обогатяването на човешки-
те възможности с новите технологии; замяната на хора от машини; машините се раз-
бират все по-добре с хората и със заобикалящата среда; хората започват да разбират 
по-добре машините и като цяло – хората и машините стават по-умни и находчиви. [17] 

Дигитализацията се свързва с непрекъснатото усъвършенстване на машините, 
или както се среща напоследък – сложните интелигентни устройства. Относно „слож-
ност“ и „устройства“, терминът не предизвиква логически противоречия – платките 
изглеждат все по-неразбираеми за човек без съответната компетентност, а движе-
нията на автоматизираните системи стават все по-впечатляващи. В същото време, 
качеството „интелигентни“ не е съвсем оправдано. Причината е, че тези, сложно 
организирани движения и „разбирателството“ между механизмите са проектирани и 
зададени от човека. В това се състои и същността на т.нар. изкуствен интелект. Тер-
минът  изразява разбирането за симулиране на мислене от устройствата. С развитието 
на цивилизацията, заложената от хората в сложните устройства способност за симу-
лиране на мислене става все по-убедителна. Показва го и интуитивният подход, пред-
ложен от Алън Тюринг. Ученият предлага изкуственият интелект да се опраделя в 
диалог, когато събеседникът не може да отличи човека от нечовешкото (машината). 
[22] Подходът днес проличава в софтуерни роботи, които отговарят по телефона, пи-
шат писма и дори ... провеждат интервюта за работа. Това е възможно и в известни 
отношения – пълноценно. Показва го и хипотезата на американските учени А. Нюъл 
и Х. Саймън. Те уточняват, че една физическа символна система има достатъчно и не-
обходимо количество средства, за да оперира с интелект. [8] Така, изкуственият инте-
лект придобива вид на научна метафора [12], която психолозите наричат „компютър-
на“ и която лесно се приема от човека като работеща.  
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3. Дигиталният дух на нашето време 
 

Доколко и как новостите, произтекли от развитието на изкуствения интелект, са 
приложими не в производството, а в отношенията на работното място, се превръща в 
есенциален, вътрешен по характера си, въпрос за организациите. Дори и най-общата 
статистика показва, че онлайн комуникирането във вид на нови медии, компютъри 
игри и др. отнема средно около 12% от ежедневието на средностатистическия евро-
пеец (подобна е стйността и у нас) [4]. Този резултат разкрива, че съвременният човек  
е поставен във все по-сложен информационен континуум. Едни професии и работни 
места ще отпадат и на тяхно място ще възникват нови – това  все повече се отдалеча-
ва от съмнение. Самите организации са изправени пред неизбежността на вътрешно 
трансформиране на човешкиту си ресурси. Интерес привлича прогнозата на „Мак 
Кинзи Глобал Инститют“ (McKinsey Global Institute). Според нея, до 2027 г., навли-
зането на изкуствения интелект и новите технологиище промени пазара на труда, а 
промяната ще спести 50 трилиона долара.[2] Въпрос на организационно управление е 
как ще бъде усвоено това спестяване и въобще – ще бъде ли реализирано то за кон-
кретната компания или институция. 

 
4. HR и три конфликтни примера 
 

Тясната връзка на човешкото мислене с изкуствения интелект предразполага към 
снижаване на критичността при въвеждането на новите технологии. В емоционално 
отношение дигиталните нововъведения се приемат като присъщи за човешката пси-
хика (теста на Тюринг), но в рационален план остава въпросът, те винаги ли са оправ-
дани и полезни за функционирането на организацията. Една от най-уязвимите облас-
ти са човешките ресурси. От Форбс [6] обобщават, че цифровизирането в тази посока 
крие както добри страни, така и редица минуси: 

- стандартизира се процесът на подбор, спестяват се време и средства, но търсе-
щите работа не се доверяват, поради липсата на време за компютърни интервюта и 
тъй като се опасяват от изтичане на сведения към предишните работодатели; 

- бързо се откриват млади и талантливи специалисти, но това е за работа, която 
изисква колективност. Когато задачата е свързана с индивидуални качества и не пред-
полага помощ от колегите, ефектът и ефективността на системата се губят; 

- универсализира се подборът, но кандидатите не са универсални. Понякога в 
истинския подбор се разкриват нови, неподозирани възможности и за кандидата, и за 
организацията. Когато става дума за автоматизирани системи, това не се случва; 

- бързо установяване на контакт с търсения евентуален служител, но той не 
винаги е склонен да използва месинджър или други онлайн платформи и приема тази 
бързина като натиск. 

В една статия на Коммерсант също са отразени подобни недостатъци на компю-
търните тестове за подбор на персонала. Там данните показват, че при ниските пози-
ции системата работи, но  при мениджърите от по-високо ниво често се получават 
разминавания. Тестовете предлагат кандидати, които по-късно проявяват безинициа-
тивност, много говорят, а малко работят и показват склонност към изопачаване на 
резултатите от решените задачи [5]. 

Освен тези общи недостатъци, вече се наблюдават конкретни прояви, които будят 
не по-малко безпокойство относно намесите на технологиите в отношението към 
работещите в компанията или институцията. Ето три от тях: 
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4.1 Дигитализираните системи и HR управлението 
 

На компютри са поверени HR тестове, контролни системи за служебна активност, 
присъствие, достъп и придвижване, автоматизирано дигитално управление на доку-
ментацията и т.н. Във всички случаи ли тези нововъведения са оправдани и полезни 
за организацията?! 

 
Роботът Вера 
При търсене по ключов израз „роботът Вера“ „Гугъл“ предлага ок. 4 310 000 

предложения само за 0,35 секунди [19]. Явно темата е интересна или по някакви при-
чини манипулативно се прокарва в дневния ред на обществото (поне на онлайн 
комуникиращата част от него). Става дума за софтуерен робот, предназначен за про-
веждане на телефонни интервюта при постъпване на работа. Очакванията са така да 
се спести времето на съответните експерти (вероятно и тяхната численост), а набира-
нето на търсените работници да е по-бързо. За цената се споменават суми от порядъка 
на милион американски долара. Според сравненията роботът ще върши за 9 часа 
това, за което на един служител са необходими 9 седмици [1].   

Доколко е етично това, е спорен въпрос. Нарушават се взаимоотношенията между 
хората. Вероятността HR експерти да останат безработни е голяма. Тези експерти 
могат да се преквалифицират или да отидат на работа в друга компания, която, не 
разчита в такава степен на изкуствения интелект. Допускането е, че такива компании 
ще останат, поради факторите, поддържащи есенциален конфликт. Той е свързан с 
доверието.  

Логично е, че хуманното отношение изисква, след като се доверяваш на някого да 
работи за твоята компания, след като си готов да повериш в ръцете му материали и 
нематериални активи и изискваш от него да отделя по 1/3 от денонощието за тази 
работа, да му отделиш поне време за едно интервю. Логично е защото компютърът се 
справя много по-бързо, вероятно прави и сравнения с много повече данни от базите 
си с памет, но в никакъв случай този изкуствен интелект не избира по-добре от чо-
века.   

 
Случаят „И. Д.“ 
Това, че изкуственият интелект, поне на този етап от развитието, е далече от чо-

вешките емоции и чувства, е известен факт. Проблемът е, че след внедряването на 
автоматизирани системи в отношенията на работното място, тази емоционална необ-
вързаност се пренася и в колективите. Създателите на псевдоинтелигентните системи 
програмират рационалността, но изпускат, а вероятно няма и как да вместят в алго-
ритмите, всички ирационални действия на служителите. Все по-често се срещат заг-
лавия като: „Уволнен мъсти с компютърен вирус“ [21], „Уволнение по и-мейл – кога и 
как ще може да се случва“ [9] и др. такива. Страдат и служителите, и организациите.  

Един от показателните примери е случаят на И. Д. [3, 15], работил в компания в 
Лос Анджелис. Поводът за неговите неволи е забравянето на предишния мениджър, 
който вече е освободен от компанията, да въведе в деловодната система дата на 
продължението на трудовия договор на служителя. Така се оказва, че при изтичането 
на стария договор И.Д. автоматично е уволнен от автоматизираната система за управ-
ление на човешките ресурси. Всички опити за поправяне на една привидно елемен-
тарна грешка завършват с неуспех. Стига се до комични ситуации, в които новият 
пропуск за достъп и кодираното в неговата пластика се обезсилват само часове след 
издаването, а охраната получава автоматично генерирани, но валидни заповеди за 
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извеждане на служителя от сградата. Въпреки нежеланието си, И.Д. все пак се под-
чинява на системите, т.е. на внезапното решение „на компанията“ и започва работа в 
друга организация. Така инвестициите в този човек просто са изтрити от активите на 
предоверилата се на софтуера корпорация.  

Истинската причина не е в несъвършенствата на софтуерния робот, а в размиване-
то на ангажираностите. Проблем е, кой носи отговорност за грубата грешка и причи-
нените, не толкова материални, колкото морални щети. Все пак жертвата е един чо-
век, в чиито живот стресът е повишен неоснователно. Оказва, че най-голямата вреда е 
нарушаването на усещането за сигурност, както в отношението на хората към ком-
панията, така и на компанията към нейните служители и този проблем не е на 
софтуера, а на управлението.  

 
Случаите на „имплатирани чипове“ 
Става дума за т. нар. RFID (англ. Radio Frequency Identification) чипове, които са 

малки и могат дори да се имплантират. В медиите все по-често се появява информа-
ция, че фирми имплантират такива микросхеми в тялото на служителите си [7]. 
Информацията, записаната в тези чипове, осигурява достъп до копирната машина, до 
помещения и т.н. Инициативата изглежда практична, но предразполага и към кон-
фликти. 

Импланитрането на капсули, отделящи инсулин или други вещества, е решение, 
което е познато от десетилетия. Прилага се в борбата срещу диабет, срещу алкохо-
лизъм и др. Прилага се и в животновъдството. Моралният императив е многомерен и 
включва: 

- ключът за една врата, или достъпът до копирната машина, налага ли на служи-
телите да се налага физическа интервенция; 

- при всяка смяна на работата ли трябва да се сменя чипът. Случаят И.Д. красно-
речиво показва, че подобни интервенции биха били често явление. Според американ-
ски социолози, средно, хората сменят работата си на 5-7 години [10]; 

- компаниите, които извършват услугата и компаниите, които правят такъв соф-
туер, или нямат нищо против да използват софтуера за такива чипове, ще съществу-
ват ли след няколко години и няма ли да променят обещанията си, че не ставало дума 
за проследяване, за намеса в личния живот или за поведенческо манипулиране; 

- няма ли да се подведе обществото и определени хора да получат възможност да 
имплантират хардуер за психомоделиране?, Кой контролира тези процеси?; 

- други неизвестни. 
 

Мненията в медите са разнопосочни. Научната им обоснованост, в повечето 
случаи се губи, ако въобще съществува. В статията „Рано или късно ще ви имплан-
тират чип“ [20] ни убеждават, че такова бъдеще е неизбежно, но не казват защо. Дори 
самите компании сякаш не знаят какво правят. Ето част от материала:  

„[...], на практика е първият в света имплантируем радиочестотен микрочип за 
човешка употреба. Засега компанията производител - [...] или [...], не са предложили 
конкретни ползи за имплантирането му отвъд отпадането на картите за логване и 
липсата на необходимост да се носят табели. Според експерти, това е "PR акция", 
за да може компанията да привлече вниманието към своя продукт, като със 
сигурност е успяла да направи това.“ [21]. 

 

Възниква и въпросът: Кой се ангажира с цивилизационното осмисляне на 
странното предложение за нововъведения – компанията-производител, компанията –
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имплантатор, или човекът – служител. Анализаторите казват, че чипирането нямало 
да бъде днес, но някога щяло да стане [21]. Според други, служителите нямали нищо 
против, дори ставало популярно и модерно [14] и т.н. Подобни изказвания са  не само 
провокативни, но и манипулативни. Те явно принизяват критичността.  

Опасенията имат и количествен израз: При търсене в „Гугъл“, по „имплантиране 
на чипове“ търсачката дава 109 000 предложения за 0.29 секунди [18].  

 
Табл. 1: Резултати за предложения от търсене по израз „имплантиране на чипове“. 

 
 

Бързата проверка показва, че аудиторията в интернет свързва темата за чипи-
рането приоритетно с чипове за служители, а не с чипове за отглеждане на животни 
или за провеждане на лечение. Това, че търсачката лансира материали в полза на 
чипирането изглежда нормално – изкуственият интелект се „саморекламира“. Стран-
ни са откровено подвеждащи заглавия, които едва ли са писани от софтуерни роботи. 
Такова е: „Масова чипизация. За противниците – глоба и затвор“ [13]. Статията е още 
от 2015 г.?!? 

Трите примера показват незавършена динамика на конфликтите. Тя е поддържащ 
фактор на тлеещ проблем. Както пишат от Форбс: „цифровият HR” е сериозно нещо 
и ще се развива дълго напред. Владеенето на този инструментариум е задължител-
но, а вероятно в скоро време ще се превърне в професия. Освен в случаите, когато с 
кандидата ще се наложи да се поговори човечно, във всички оттенъци на смисъла на 
тази дума“ [6].  От обществото зависи в каква посока ще поеме това развитие. 

 
5. Заключение 
 

В близкото бъдеще се очертава, че автоматизираните системи и софтуерите, чрез 
които функционира изкуствен интелект, ще навлизат в ежедневието ни. Доколко тези 
промени ще бъдат определящи за общественото мнение и споразумяване, остава 
нерешен въпрос, особено ако погледът е в ракурса на социалните отношения. Там 
всяко прилагане на изкуствен интелект притежава собствена специфика. 

Обосноваването на нововъведенията единствено с материални приноси във вид 
на спестено време и работни места е само едната страна на медала. От другата са 
нематериалните активи, които също са изложени на риск от неправилно оценяване на 
позитивите и негативите на изкуствения интелект в конкретното прилагане. 

Ключ към изясняването на тези проблеми е отговорното прилагане на софтуерни-
те роботи във вътреорганизационните отношения. Съществен е въпросът за отговор-
ността от последствията. Тя няма как да остане за изкуствения интелект.  
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SAFE, SAFE AND ENVIRONMENTAL OPERATIONS  

WITH DRONS 
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Abstract: The last decade has seen great interest from manufacturers and consumers in the 
development and application of unmanned aerial vehicles. The companies producing this 
type of aircraft systems are striving to improve the already put into operation unmanned 
aerial systems (UAVs) and develop new ones. They strive to develop this type of aircraft, 
providing their customers with a flexible and efficient way of working. High mobility, 
unlimited from time and place access to information is offered, and at the same time the 
functional parameters of BMA are constantly developed and improved. 
 

Key words: unmanned aerial systems, remotely piloted aircraft (drones), iterative block 
cipher 
 

 
Обзор и сравнителен анализ на конкретни регламенти от съществуващите 

законодателства, обхващащи безопасната експлоатация на малки безпилотни 
въздухоплавателни средства. 

 

БЛС са изградени от три основни компонента [1]: 
 Безпилотен летателен апарат (БЛА), включващ корпус, задвижване (електро-

мотори и витла) и бордова апаратура (бордови контролно-управляващ модул, 
комуникационен модул);  

 Наземна станция за логистика и управление на полета, включваща главен 
компютър, както и интерфейси за комуникация с други приемащи летящия 
БЛА партньорски станции;  

 Допълнително оборудване, което включва  комуникационен модул за връзка с 
наземните станции и електронни модули и устройства, които да обезпечат 
изпълнението на различни функции и дейности, които БЛС може да изпъл-
нява като цяло. 

Тенденцията в настоящото развитие е увеличаване на гражданското приложение 
на БЛС. На този все още ранен етап то се нуждае от подходяща нормативна рамка, 
която да го регламентира. С тяхното развитие се увеличава и техническата сложност 
при инженерното изпълнение на системите и подсистемите им. Употребата им става 
все по-разнообразна, полезна и икономически изгодна. Начините на опериране с БЛС 
значително се увеличават по брой и разновидност, което прави БЛС един от най-
бързо развиващите са клонове на индустрията за технологии. Към настоящия момент 
могат да се  посочат множество задачи, чието изследване и решаване предполага 
използването на БЛС, като всяка от тях има оперативен или/и перманентен характер. 
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Съвременните изчислителни и комуникационни устройства спомагат за осъщест-
вяването и подобряването на функционалните параметри на системите за управление 
на БЛА по време на полет. 

Инженерите, разработващи хардуер и софтуер гъвкаво се ориентират към нараст-
ващите изисквания и нормативни ограничения. Изключително необходимо е започ-
ването на производството на комплексен и специализиран хардуер и софтуер. Затова 
голямо значение имат модулните системи и вече готовите хардуерни устройства и 
софтуерни програми. При софтуерните приложения се създават концептуално нови 
типове приложения, отговорни за задоволяване на потребностите за подобряване на 
функционалните параметри на системите за управление. БЛА могат да се наложат на 
пазара само и единствено ако успеят ефективно да завършат своята мисия. Винаги 
трябва да се поддържа безопасността по отношение на други въздухоплавателни 
средства, както и хора и имущество на земята. Потенциалното развитие на БЛС на-
сочва към промяна на авиационната среда при условие, че съществува подходяща 
регулаторна рамка. Изключително важно е тази динамична индустрия да бъде подхо-
дящо регулирана по начин, който да гарантира, че БЛС се експлоатират сигурно и 
безопасно. Наложително е да се разработят лостове и механизми, които да гаранти-
рат обществената и националната сигурност, както и правата на собственост и непри-
косновеност на живота на гражданите, засегнати от експлоатацията на БЛС. Понас-
тоящем е назрял моментът за разработване на технически средства за контрол и усъ-
вършенстване на управлението на летателните апарати в унисон със законодател-
ството за тяхното техническо състояние и нормите за безопасност на полета. Това се 
вижда от зачестилите инциденти и дори атентати с участието на БЛА. 

 

Авиацията се нуждае от нормативна рамка, в която да постави надеждното 
използване на БЛС, изпълнена под формата на закони и правила, с които да се осъ-
ществи [2]:  

 осигуряване на неприкосновеността на личния живот на всеки един гражда-
нин и собствеността на земята; 

 запазване на високите нива на безопасност по отношение на хора, други ле-
тателни системи и имущество; 

 поддържане на безкомпромисно ниво на сигурност по отношението на из-
ползването на летателни апарати. 

 
Като водещи в тази индустрия се очертават САЩ, затова е важно да се разгледа 

тяхното законодателството на съществуващите и готвените регулаторни рамки, както 
и тези на ЕС, чийто член е България. Интерес представляват и приетите регулаторни 
рамки в балканските държави и България. Те са много в по-широк аспект, но за нас-
тоящата дисертация са важни изискванията за безопасна експлоатация и сигурността 
на БЛС, както и придобиване на нови функционални характеристики на базата на 
техническите средства. 

Представеният анализ и насоките за развитие на техническото обезпечаване са 
описани в статията „Анализ на законодателството и насоки за развитие на техничес-
кото обезпечаване на безпилотни летателни системи“  публикувана в XXVI Нацио-
нална конференция с международно участие „Телеком 2018“. 

 
 
 
Анализ на нормативната рамка за експлоатация на БЛА в САЩ. 
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Разработването на регулации, политики, процедури, насоки и изисквания за обу-
чение, които да осигурят безопасни и ефективни операции с БЛА в националното 
въздушно пространство (НВП) на САЩ е основна дейности на Федерална авиацион-
на администрация (ФАА). 

През 2012 г. Конгресът приема Закона за модернизация и реформа на ФАА [4], с 
който се изисква да се разработи цялостен план за безопасно ускорено интегриране 
на граждански безпилотни въздухоплавателни системи в НВП. Дава се мандат на 
министъра на транспорта да определи дали операциите с БЛА, които представляват 
най-малък обществен риск и не са заплаха за националната сигурност, дали могат 
безопасно да се експлоатират в НВП и ако е така, да се установят изисквания за без-
опасното функциониране на тези ВС в НВП. През 2015 г. като част от продължава-
щите усилия за интегриране на операциите с БЛА в НВП и в съответствие със Закона 
за модернизация и реформа на ФАА, Раздел 333, ФАА публикува законодателно 
предложение за изменение на нейните регламенти с цел приемане на специфични 
правила за функционирането на малки БЛА в НВП. В последствие ФАА издава окон-
чателно правило, като добавя Част 107 [5], която интегрира гражданските малки БЛА 
в НВП. Част 107 позволява операции с малки БЛА за много и различни цели, които 
не са за развлечение, без да изисква каквото и да е сертифициране. В допълнение, 
Част 107 се прилага също и за малки БЛА, използвани като хоби или развлечение, 
които не отговарят на критериите в Раздел 336 от Закона за модернизация и реформа 
на ФАА. 

В Част 107 се разглежда авиационната безопасност в три ключови направления – 
персонал, оборудване и експлоатация. За тази цел Част 107 съдържа под-части, които 
се съсредоточават върху всеки от тези ключови аспекти на безопасността, специфич-
ни за малки БЛА. 

В под-част А се разглеждат общите изисквания като обхвата на Част 107, опреде-
ленията, използвани в частта, и докладването на събития.  

В под-част В са дадени оперативни ограничения, отнасящи се за малки БЛА. 
 
Анализ на нормативната рамка за експлоатация на БЛА в ЕС 
 

Въпреки че ЕС изостава от САЩ по отношение на политическите инициативи 
относно БЛА, през март 2015 г. с Декларацията от Рига за дистанционно пилотирани 
ВС (дронове) „Определяне бъдещето на авиацията” [8] се потвърди важността от 
съвместни европейски действия. Развитието на пазара на гражданските БЛА има 
потенциала да насърчи заетостта и растежа в Европа, като в същото време експлоата-
цията на БЛА предизвиква опасения свързани с безопасността, сигурността и не-
прикосновеността на личния живот. Затова Европа се нуждае от правила, които да 
установяват баланс между насърчаването на услугите, извършвани с БЛА, и запазва-
не на високите нива на безопасност, сигурност и неприкосновеност на личния живот, 
от които се ползват европейските граждани. 

 

Европейската авиационна общност с Декларацията от Рига установи следните ос-
новни принципи: 

 БЛА трябва да се третират като нов тип въздухоплавателни средства с пропор-
ционални правила, основаващи се на риска от всяка операция. 

 Необходимо е сега да се разработят правила на ЕС за безопасното предо-
ставяне на услуги с БЛА. 
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 Трябва да бъдат разработени технологии и стандарти за пълната интеграция на 
БЛА в европейското въздушно пространство. 

 Приемането от страна на обществеността е от ключово значение за раз-
растването на услугите с БЛА. 

 Операторът на БЛА носи отговорност за неговото използване. 
 

На 24 ноември 2016 г. във Варшава бе приета Варшавската декларация за без-
пилотни въздухоплавателни средства – „Дроновете като средство за работни места и 
нови бизнес възможности” [9]. Конференцията призова за редица добре координира-
ни действия за разработване на екосистемата за БЛА в ЕС и за нейното осигуряване 
до 2019 г., основавайки се на ръководните принципи, указани в Декларацията от 
Рига. 

 
Анализ на закони, касаещи експлоатацията на БЛС в балканските държави 

и България   
 

Всяка една от балканските държави, съседки на България, включително и 
България в това число е поставила някои основни правила за използването на БЛС. 
Към настоящия момент те не са достатъчно съвършени и не са подготвени да пос-
рещнат наплива от използването на БЛС през следващите години. По отношение на 
усъвършенстването им не се работи, понеже се очаква през тази година да бъдат 
приети два основни регламенти, с които ще бъде гарантирана, закономерността за 
използването на БЛС в ЕС, като проект под формата на „единно европейско небе“ 
или единна регулаторна рамка валидна за всички държави под юрисдикцията на 
ЕААБ.  

 
Системи за контрол на полета и техническото състояние 
 

Сензорна и софтуерна система за мониторинг на състоянието, работеща в 
реално време на борда на БЛА [25] 

Системата се характеризира с това че управлява сензорите които следят състоя-
нието на БЛА, както и едновременно проверява за изправността им. На база на техни-
те резултати системата поддържа високо ниво на безопасност спрямо други летател-
ни обекти във въздуха, както и  имущество и хора на земята. Системата изпълнява 
различни задачи за откриване на неизправности, диагностика и възстановяване на 
БЛА.  

 

Ливингстън 2 [26] 
Ливингстън е софтуерна система с отворен достъп за изкуствен интелект разра-

ботена от НАСА. Първото и приложение е на борда на „Deep Space One” [27]. 
Използва се за диагностика за текущото състояние на БЛА, като се служи от набор на 
качествени модели и команди които сигнализират за евентуално нужни ремонтни 
действия върху БЛА. Най-често се използва за диагностика и възстановяване на 
двигател на БЛА. Софтуерната система е в състояние да проследява множество хипо-
тези за диагностика, както и да преразглежда диагностични решения правени в 
миналото. Поведенията са посочени с времева логика.  

 

Вероятностни Бейс мрежи [28] 
Бейс мрежите също са полезни за откриване на дефекти, диагностика и вземане 

на решения при БЛА, заради тяхната способност да извършват дълбоки разсъждения 
и да използват вероятностни модели. Вероятността от повреди, например, изразени 
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като средно време между повредата, може да бъде чисто интегрирана. Като се има 
предвид, че има редица инструменти за вероятностни разсъждения, които не са били 
широко използвани за управление на система, в някои части заради интензивните 
изчислителни и разсъждаващи алгоритми, бейс мрежите са приложими за тези цели 
но не винаги работят устойчиво и стигат до правилни изводи. 

 
Паневропейската система „eCall” за навременна сигнализация на пътно-

транспортно произшествие 
 

Световната здравна организация прогнозира, че нараняванията от катастрофи ще 
станат третата по тежест „болест“ в света до 2020 г. и петата по значимост причина за 
смърт до 2030 г. [29]. Предвид тази прогноза все по-широко приложение в практи-
ката намират системи за навременно известяване на катастрофи, каквато е системата 
„eCall“. 

Идеята за „eCall” датира от 2001 г. Тя се разработва и внедрява в рамките на ЕС 
по приключилите съответно през 2013 и 2014 г. проекти HeERO и HeERO2 [30, 31] и 
по текущия през 2017 г. проект I_HeERO [32]. 

Целта на системата „eCall” е да се съкрати времето за реакция на спасителните 
екипи при настъпване на пътни инциденти, с което да се намали броят на жертвите и 
степента на нараняванията. Системата е изградена от две части: 

 InVehicle System (IVS) – устройства, вграждани в автомобилите; 
 Public Safety Answering Point (PSAP) – специализирана централа, вграждана в 

националните системи Телефон 112, за всяка държава участничка от проек-
тите HeERO. 

 
На Фиг.1. е онагледена схемата на участниците и действието на системата 

„eCall”.  
 

 
 

Фиг. 1. Участници и действие на системата “eCall” 
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Според стандартите на системата „eCall” [33], при настъпване на събитие (ката-
строфа), IVS устройството записва еднократно набор от параметри, които се кодират 
по специална схема в двоична поредица и чрез InBand модулация се изпращат по гла-
совия канал на 2G GSM мрежа. Данните се приемат от PSAP централата, където се 
демодулират, разкодират и визуализират в операторския софтуер. След това гласо-
вият канал се освобождава и се изгражда връзка между пътниците на автомобила и 
оператора в Национална служба Телефон 112. Настъпването на събитие се детектира 
инструментално от IVS устройството или се инициира ръчно чрез натискане на спе-
циален паник бутон. 

Най-важният елемент на системата “eCall” е в инструменталното регистриране на 
събитията, изпращането на важна и точна информация. По този начин, чрез елимини-
ране на човешкия фактор, се адресират и решават два от най-големите проблеми при 
ПТП – навременното известяване и точното локализиране. Статистиката сочи, че с 
използването на „eCall” средното време за реакция на спасителните екипи намалява с 
до 50% за извънградски и с до 60% за градски условия [34]. 

На фона на нормалните спешни повиквания към Телефон 112, голяма част от 
които са фалшиви и/или злонамерени, инструментално засеченият пътен инцидент 
има много висока степен на достоверност. Затова в системата “eCall” при инициали-
зирането на връзката с мобилния оператор в данните за повикването се включва, 
т.нар. „eCall”-флаг [35]. Той позволява да се разпознае и рутира с по-висок приоритет 
всяка автоматично инициирана „eCall” сесия. С тази си функция „eCall”-флагът играе 
важна роля в системата, тъй като позволява да се съкрати максимално времето за 
реакция на спасителните екипи. Още повече в ситуации, в които поради тежестта на 
инцидента никой от пътниците на автомобила не е в състояние да проведе разговор с 
оператора, приоритетът на обаждането чрез „eCall”-флага е ключово. Евентуално зае-
та операторска линия означава, че има шанс да не се осъществи връзка, да не бъдат 
изпратени MSD данните, а в такава ситуация те биха били единствената информация, 
налична за спасителните екипи. 

Като сравнително нова и все още развиваща се концепция, системата „eCall” има 
много възможности за усъвършенстване. С времето, когато системата навлезе масово 
в комерсиалните и лични автомобили и бъде тествана в реални условия в продълже-
ние на години, ще бъдат забелязани, както недостатъци, останали още от проектира-
нето й, така и възможности за развитие на допълнителни функции. Дори и преди това 
да стане е възможно дефинирането на някои потенциално перспективни насоки за 
развитие, като усъвършенстване на метода за детектиране на катастрофа, добавянето 
на функции за превенция на инциденти и др. 

Дефинициите за тригер за катастрофа и методите за детектиране, дадени в стан-
дарта IEEE1616 и финалния доклад на проекта Veronica II могат успешно да бъдат 
приложени при IVS устройствата от системата “eCall”. Необходимо е само добавяне 
на инерциален модул, към вече наличния хардуер. В общия случай това няма да 
оскъпи устройството значително или да усложни процесът на изработката му. Може 
да се използват триосни акселерометри и жироскопи, изработени по MEMS техно-
логията [36], чиято себестойност в общия случай е под $5/чип. Вграждането на 
такива модули ще направи IVS напълно автономно устройство, независимо от авто-
мобилната система, което ще позволи вграждането му в стари автомобили, без нуж-
дата от връзка с еърбег сензорите. 
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Системи и методи за автоматично кацане на БЛА 
 

Автоматичното кацане на БЛА е един от най-сложните етапи на полета и затова 
трябва да се обърне изключително внимание върху автоматизацията и надеждността 
на системите ръководещи този етап от полета. Автоматичното кацане е полезно и би 
заменило изцяло нуждите за присъствие на човешкия ресурс по време на полета т.е. 
намесата на пилот в най-трудния и най-рискован етап от изпълнението на полета на 
БЛА.   

Патент  US 8,630,755 B2, „Автоматизирана система за излитане и кацане“ [37]  
Изобретението представя автоматизирана система за излитане и кацане, включва-

ща летящ обект /дрон/ и площадка за излитане и кацане, при което летящият обект 
притежава на борда видео-камера, монтирана да работи в посока надолу от летящия 
обект, навигационни средства за придвижване на дрона и блок за управление и обра-
ботка на изображенията, придобити от устройството за заснемане на изображения и 
за управление на навигационните средства, където управляващият блок изчислява 
позиционната връзка между площадката за излитане и кацане и летящия обект, бази-
рани на заснетото изображение на площадката, придобити от устройството за засне-
мане на изображения, и контролира операциите по излитане и кацане на летящия 
обект въз основа на резултата от изчислението. 

Патент US 20120277934A1, „Целево инструментална система за насочване и 
автоматизирана система за излитане и кацане“. [38] 

 Системата за целево насочване при излитане и кацане, която се използва в авто-
матизираната система за излитане и кацане, включваща летателна площадка, съдър-
жаща светлинно излъчващи елементи, толкова на брой колкото е нужно за изобразя-
ване или показване на предварително запаметени шаблони /фигури/ и контролна еди-
ница за управление на излъчването от светло-излъчващи елементи, на площадката. 
Излъчващите светлина елементи са предвидени на площадката за излитане и кацане и 
са подредени така, че се оформя маркировка в формата на кръг с център на модела 
при всички включени светлини при кацане. Запаметени са различни модели /състоя-
ния/ оформящи фигури които направляват летящия обект при кацането. Също така 
има модели които алгоритмично да предават на дрона код с който да разпознава дали 
това е правилната площадка. 

Патент US 2011 0166722A1,  „Метод за измерване на височината“ [39]  
Описано е устройството на дрон. Той включва сензор за измерване на разстоя-

нието до земята /висотомер/, конфигуриран да осигурява информация за определяне 
на разстояние между дрона и движеща се основа. Дронът също така включва про-
цесор, конфигуриран да контролира алгоритъм за проследяване на компютърната 
визионна система, базиран на разстоянието до площадката за кацане, и да контролира 
движението на летящия обект, базиран на алгоритъма за проследяване на компютър-
ната визия. Описано е също превозно средство. Превозното средство включва сензор 
за измерване на разстоянието в дълбочина, конфигуриран да осигурява информация 
за определяне на разстоянието между дрон и превозното средство. Превозното сред-
ство също така включва процесор, конфигуриран да контролира алгоритъм за просле-
дяване на компютърната визия, базиран на разстоянието и да изпраща информация за 
контролиране на движението на летящия обект въз основа на алгоритъма за 
проследяване на компютърната визия. 
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Патент US 10152059B2, „Системи и методи за кацане на дрона на движеща се 
площадка“ [40]  

Предлага се апаратура и метод за измерване на височината, които могат да из-
мерват височината на въздухоплавателно средство без да използват отделен висо-
томер. Устройството за измерване на височината може да включва камера, която да 
предоставя, при вертикално излитане и кацане (VTOL), изображения на маркировка 
под формата на кръг, образувана на земята, и изчислителна единица за изчисляване 
на височината на въздухоплавателното средство въз основа на събраните данни от 
изображението. Съответно апаратът за измерване на височината може да измерва 
височината, използвайки проста структура, като например кръговата маркировка, 
оформена на земята, която да бъде конфигурирана без да се използват много високи 
разходи за площадка за кацане. 

 
Криптиране на информация и данни при експлоатацията на БЛС 
 

Всяка комуникация в днешно време може да бъде подслушана, ако не се вземат 
мерки за нейната защита. Особено актуален е този проблем за комуникацията при 
управлението на БЛА. Те са уязвими на злонамерени атаки, като подслушване, мани-
пулация, прихващане или опит за манипулиране на управлението им [41, 42]. Затова 
сигурността е едно от най-важните изисквания за безопасност на полета. 

 
Data Encryption Standard (DES) 
 

Data Encryption Standard е блоков алгоритъм за криптиране със симетрични клю-
чове, избран през 1977 от Национален институт по стандарти и технологии на САЩ 
за криптиране на всички държавни документи [43]. DES е създаден от IBM и 
Национална агенция по сигурността първоначално за 64-битов входен текст, 64-
битов изходен (криптиран) текст и ключ с дължина 56 бита и 8 бита за проверка по 
четност и се е състои от 16 идентични стъпки (цикли). На всяка стъпка се използва по 
един 48 битов под-ключ. 

 

Предимства на DES 
 Сравнително опростена схема, лесна за програмна и хардуерна реализация 

[44]; 
 Неподатлив на статистически криптоанализ [45]; 
 Неподатлив на диференциален криптоанализ, поради големият брой на вът-

решните цикли [46]. 

Недостатъци на DES 
 Много малката дължина на основния ключ – реално се използва 56 битов 

ключ; 
 Сравнително малък брой под-ключове. 
 
Triple DES 
 

Подобрена версия на DES алгоритъма [47]. Използва се същата схема за крип-
тиране/декриптиране, като разликата е в това, че криптира-нето/декриптирането се 
извършва три пъти с три различни ключа, като се приема, че общата дължина на ос-
новния ключ е 192 бита. Този алгоритъм се използва и в наши дни, като е намерил 
приложение в редица програмни продукти. 
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Предимства на Triple DES 
 Сравнително опростена схема, лесна за програмна и хардуерна реализация 

[48]; 
 Неподатлив на статистически криптоанализ; 
 Неподатлив на диференциален криптоанализ, поради големият брой на вът-

решните цикли; 
 Неподатлив на атаки от вида „груба сила“ [49] 
 

Недостатъци на Triple DES 
 Сравнително по-ниско бързодействие, поради големия брой вътрешни опе-

рации [50]. 
 
IDEA (International Data Encryption Algorithm, (Интернационален алгоритъм 

за шифриране на данни) 
 

Алгоритъмът IDEA [51] е разработен в Швейцария в гр. Цюрих от Джеймс Маси 
и Ксюджиа Лей (James L. Massey and Xuejia Lai) и е публикуван през 1990 г. При този 
алгоритъм дължината на блока на открития текст е 64 бита, а дължината на ключа е 
128 бита. Схемата е съставена от 8 вътрешни цикъла (стъпки) и една функция за 
изходно преобразуване. На всяка стъпка се използват шест 16 битови подключа, а в 
изходното преобразуване – четири, така че общо се използват 52 подключа. 

Предимства на IDEA 
 Използването на голям брой подключове; 
 Използването на 128 битов ключ. 
Недостатъци на IDEA 
 Малък брой вътрешни цикли [52]; 
 Липсата на нелинеен елемент във функцията за криптиране/декриптиране. 
 
Advanced Encryption Standard (AES) (Подобрен стандарт за шифриране) 
 

AES [53] е итерационен блоков шифър, който има архитектура „Квадрат”. 
Шифърът има променлива дължина на блоковете и различна дължина на ключовете. 
Дължината на ключа и дължината на блока могат да бъдат равни, независимо един от 
друг – 128, 192 или 256 бита. Дължината на шифриращият ключ определя броя на 
повторенията на криптирането, тоест броят трансформации, необходими за превръ-
щането на входа, наречен „plaintext“ (просто текст), в изходния резултат, наречен 
„ciphertext” (шифрован текст).  

За различните дължини на ключовете повторенията са: 
 10 цикъла за 128 битов ключ; 
 12 цикъла за 192 битов ключ; 
 14 цикъла за 256 битов ключ. 
Всеки цикъл се състои от няколко последователни стъпки. Стъпките се изграждат 

от пет подобни една на друга процедури, като една от тях зависи от криптиращия 
ключ. Криптираното съдържание може да се трансформира в оригиналния текст, 
използвайки същият ключ, като се приложат набор от обратни стъпки. 

Предимства на AES 
 Висока скорост [54]; 
 Ниски изисквания към RAM паметта; 
 Възможност за работа от 8 битови смарт карти до високо-производителни 

компютри. 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

510 

Недостатъци на AES 
 Недостатъчно сигурен при непълно използване на алгоритъма; 
 Недостатъчно голям брой вътрешни цикли (при 10 цикъла). 
 
Blowfish 
 

Blowfish – това е симетричен 64-битов блоков алгоритъм, разработен от Брюс 
Шнайер (Bruse Schneier) [55]. При този алгоритъм, дължината на ключа може да 
варира от 32 до 448 бита (от 1 до 14, 32-битови „думи”). На базата на този ключ се 
генерират 18, 32-битови под ключа и четири S-матрици 8х32. Процесът на шифрира-
не преминава през 16 цикъла, като всеки цикъл се осъществява с помощта на функ-
цията за шифриране и един подключ с дължина 32 бита. 

Предимства на Blowfish 
 Високо бързодействие; 
 Сложно преработване на ключа; 
 Зависимост на S матрицата от ключа; 
 Висока надеждност. 

Недостатъци на Blowfish 
 Необходимост от по-голямо количество памет [56]; 
 Невъзможност да се използва в смарт карти. 
 
MAV Link 
 

Протоколът за комуникация MAVLink [57] или комуникационен протокол за 
микро въздушни превозни средства е „point to point“ протокол за комуникация, който 
позволява на два субекта да обменят информация. Използва се за двупосочна кому-
никация между БЛА и наземната станция. MAVLink е a част от проекта DroneCode 
[58], управляван от Linux фондацията [59]. MAVLink съобщението се изпраща по 
комуникационния канал, след което се изписва съобщение за коригиране на грешки. 
Ако съобщението не съвпада, това означава, че съобщението е повредено и ще бъде 
отхвърлено. 

 
eCLSC-TKEM (Certificateless Signcryption Tag Key Encapsulation Mechanism) 
 

eCLSC-TKEM [60] или механизъм за капсулиране на ключове за удостоверяване 
на сертификат е протокол който осигурява работа при ограничените ресурси на 
интелигентните обекти и мобилността на БЛА. Това е защитен комуникационен про-
токол между БЛА и интелигентните обекти. За да се поддържат необходимите функ-
ции за сигурност, като удостоверено обменяне на ключове, отстраняване и отмяна на 
потребител / нарушител, се използва eCLSC-TKEM. eCLSC-TKEM намалява времето, 
необходимо за установяване на споделен ключ между БЛА и интелигентния обект, 
като минимизира изчислителните нужди на интелигентния обект. Също така прото-
кола подобрява ефективността на БЛА чрез използване на двойни канали, което 
позволява на много смарт обекти едновременно да изпълняват eCLSC-TKEM.  

 
Изводи  

 

•    Във всички държави се работи по създаване и усъвършенстване на нормативни 
документи, закони и правилници, които да гарантират неприкосновеността на личния 
живот, защитата на личните данни и сигурността на гражданите и да подготвят 
индустрията за предстоящия бум от използването на БЛA за различни цели. 
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•   За разлика от реализацията на системата e-Call, в областта на БЛА все още 
няма разработена стратегия за регистрация и анализ на произшествия с БЛА и тех-
нически контрол на изпълнение на функционални задачи. 

•    Малко и сложни са разработките за автоматизация на една от най-важните 
функции, а именно автоматично кацане на площадка с габарити, съизмерими с тези 
на БЛА. 

•    Много малко информация има за специализирани методи и софтуер за защита  
на информационните канали за комуникация и управление на БЛА чрез криптиране, 
съобразено с ограничения изчислителен потенциал на бордовите микро-контролери. 
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Abstract: Forest fires have a negative impact on the economic, social and environmental 
condition of individual countries and entire geographical areas. To solve these problems, 
significant human, financial, material and scientific resources are allocated, the existing 
concepts and methodological approaches in determining the risk of forest fires are 
analyzed. 
 
Key words: risk mapping, extinguishing groups, voluntary formations. 

 
 

Горските пожари са природни катастрофи, които причиняват необратимо унищо-
жение на околната среда и огромни материални щети. Те представляват постоянна 
заплаха за екологичните системи, инфраструктурата и човешкия живот. Горските по-
жари се превръщат в глобално бедствие, нанасящо огромни щети на горите и гор-
ското стопанство в целия свят. Нарушаването на целостта на горите чрез построяване 
на нови населени места в тях без предварително демографско планиране, антропоген-
ната дейност, както и пожарите, които възникват в селскостопанските площи, до го-
ляма степен повишават риска от пожари в този сектор. С цел предварително опре-
деляне на опасностите и рисковете при работа, безопасните условия на труд (БУТ) в 
горския сектор, попадат в обхвата и проучванията за картографиране на риска от гор-
ски пожари. Трудовите злополуки и професионалните заболявания са най-важните 
рискове в работната среда. Поради тази причина безопасността на работното място 
става все по-важна и значима тема по отношение на икономически, социални и тех-
нически причини. „Безопасността на работното място“ включва предотвратяването, 
прогнозирането и оценката на опасностите при работа, които трябва да се извършат, 
за да се премахнат рисковете изцяло или да се сведат до минимум. Горските пожари 
са едни от елементите, които застрашават горите в РБългария, както и в целият свят. 
Всяка година средно 4 милиона хектара гори в света и 550 хиляди хектара гори в 
РБългария са обхванати от пожари. 
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Общи аспекти Горски пожар е неконтролируем пожар, който унищожава големи 
площи земя. Обикновено пожарите се предизвикват от мълния, от небрежността на 
хората или от умишлен палеж. Тези пожари понякога горят в продължение на дни и 
седмици и могат да унищожат цяла гора и почти цялата органична материя в нея.  

Горските пожари могат да бъдат наречени тревни пожари, торфени пожари и 
храстови пожари в зависимост от вида на растителността, която изгаря. Горски по-
жари обикновено възникват при много топъл и сух климат. В гъстите влажни тропи-
чески гори рядко избухват пожари. Разрушителната сила на горските пожари е фено-
менална. Гората е цяла екосистема, състояща се от биотични фактори като животни, 
насекоми, птици, бактерии, растения и дървета и абиотични фактори като вода, скали 
и климат. Ако горски пожар порази такава екосистема, всички форми на живот из-
чезват. Въздухът и водата силно се замърсяват. Почвите се разграждат, а другите 
абиотични елементи, включително водосборните зони, също биват засегнати. Различ-
ните горски пожари горят по различен начин. Някои фактори се комбинират и фор-
мират сложен комплекс от съставки, които помагат на горските пожари да горят 
повече и по-бързо. 

 

Ето някои от тях: 
 Вятър: Ветровете определят или променят посоката на пожара до нови области 

с ново гориво. Освен това, те осигуряват свеж приток на кислород, който е ключова 
съставка при възникване на пожари. 

 Наклон: Дивите пожари обикновено се движат по-бързо при разпространение 
нагоре, отколкото надолу. Колкото по-стръмен е склонът, толкова по-бързо те се 
разпространяват. Това е така, защото по-стръмните склонове обикновено имат повече 
гориво и действието на вятъра е много по-агресивно.  

 Температура: При по-високи температури обикновено влагата от горивото се 
абсорбира, което го прави по-лесно запалимо. Ето защо в райони с много слънце и 
високи температури обикновено има повече пожари, тъй като горивото в тях е сухо. 

 Влажност: Горивата в места с висока влажност и много валежи обикновено са 
влажни и мокри. Влажността представлява количеството водна пара във въздуха. 
Колкото по-висока е тя, толкова по-влажни са горивата там и по-малко вероятно е те 
да се запалят. 

 Сезони: На много места през определени периоди на годината броят на пожари-
те се увеличава. През лятото в САЩ се регистрират много пожари. Това е така, защо-
то летните жеги изсушават горивата и осигуряват повече кислород, отколкото през 
зимните сезони. На много места в Западна Африка началото на сухите ветрове от 
пустинята Сахара води до възникване на повече пожари. 

 Горива: Скоростта, с която се разпространяват горските пожари, зависи също и 
от състава на горивото. Дървета и растителност, които съдържат много влага, забавят 
разпростра нението на пожарите за разлика от сухата растителност като суха трева, 
сухи листа, дървесни игли, храсти и малки дървета. Освен това, някои видове расти-
телност с високо съдържание на масла и смоли също ускоряват разпространението на 
пожарите.  

 Разстояние между дърветата: Горските пожари горят повече и се разпространя-
ват по-бързо, ако растителността е по-гъста. Ако дърветата и останалата растител-
ност са разпръснати на големи разстояния, пожарите се разпространяват по-бавно. 
Ето защо най-разпространен метод за прекратяване на пожари е създаването на пръс-
тен на просеки около него. 
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Различаваме следните видове горски пожари:  
 

Наземни пожари: пожари, които изгарят органичен материал в почвата. Това са 
бавно горящи пожари, обикновено под отпадъци или под растителност. Те горят с 
нажежен пламък.  

Повърхностни пожари: някои пожари горят на повърхността на земята. При 
тези пожари горят сухи листа, счупени клони и други материали на земята. Тези 
пожари се разпространяват бързо. 

Пожари по върховете на дърветата: те горят с огромни пламъци и излъчват 
интензивна топлинна енергия. Те се пренасят от върха на едно дърво към върха на 
съседното дърво и се разпространяват много бързо при горещо и ветровито време. 
Положението допълнително се влошава, когато такива пожари се разпространяват по 
стръмни склонове.  

Каскадният пожар е друг интересен вид пожар. Понякога ветровете пренасят 
пламъка от върховете на дърветата на голямо разстояние до нови области. Пламъкът 
наподобява огнена топка, която лети от върха на едно дърво към нови места, в ре-
зултат на което пожарите се разпространяват много бързо. 

Голям пожар: Това е пожар, при който положението непрекъснато се влошава, 
обикновено под действието на вятъра. Такива пожари предизвикват големи щети. 

 
Практически горските пожари могат да възникнат навсякъде. Особено опасен е 

летният сезон, когато стотици туристи правят излети в природата. Потенциално заст-
рашени са всички български планини при периоди на по-продължително засушаване. 
Пожари обаче могат да възникнат не само в планините. Ежегодно властите предуп-
реждават земеделските стопани да взимат мерки в горещините при работа на откри-
то. Сериозна опасност от възникване на пожар е налице по време на жътва в региони-
те на Добруджа, Дунавската равнина, Тракия, Софийското поле и др, където големит-
е разстояния и липсата на достатъчни количества вода наблизо, възпрепятстват бър-
зата реакция за потушаване на пожара. (Фиг. 1). 

 

 

Фиг. 1. Пожарът на 1.07.2012 

Особено внимание трябва да се обърне на природните паркове и резервати, как-
вито има в цялата страна. Един пожар там може да унищожи естествени хабитати на 
флората и фауната, които природата е създавала с хилядолетия. Според национално-
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то законодателство човешката намеса в такива местности е забранена, така че потен-
циалното възстановяване на засегнати резервати и защитени местности ще бъде оста-
вено в ръцете на природата. През летния сезон, когато са на лице продължителни за-
сушавания, територията на почти цялата страна е потенциално застрашена от възник-
ване на пожари. . 

 
Причини 
Причините, предизвикващи горските пожари, могат да бъдат разделени в общи 

линии на два вида:  
a. Природни явления, например мълния 
• Мълния: Голям брой горски пожари биват предизвикани от мълния. Трудно е да 

си го представим, но изследователите потвърждават, че това е много често срещано 
явление. Когато мълнията удари, тя може да произведе искра. Тя може да порази дър-
вета, електрически кабели и много други неща и да ги подпали. 

• Вулкани: Вулканични изригвания, особено плинийските и експлозивните изриг-
вания, могат също да предизвикат пожари. 

 

б. Човешката намеса, която от своя страна може да бъде: 
• Умишлена – макар и по различни причини, пожарите могат да бъдат предизви-

кани от умишлени действия. 
Палеж: Това е акт на подпалване на един имот, парцел земя или друг обект с цел 

да се причинят щети. Човек, който извършва палеж, се нарича подпалвач. Специалис-
тите считат, че много пожари са предизвикани от подпалвачи. Този вид пожари въз-
лизат на около 30% от всички горски пожари. 

• Неволна – вследствие на човешка небрежност, като хвърляне на кибритени 
клечки и фасове; небрежно боравене с огън от страна на работници, пастири, кем-
пери, туристи и др.; техническа неизправност на машини и превозни средства, които 
работят в гора или на земеделски площи; деца, които играят с огън; неконтролирано 
изгаряне на отпадъци или големи площи суха трева в близост до гора; самозапалване 
на вещества и материали; късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, 
които минават над и в близост до гора и др. 

Лагерни огньове: На много места, къмпингуването е любим начин за почивка. 
Хората, млади и стари, прекарват времето си в гората, за да се насладят на живота 
сред природата. Понякога по време на къмпингуване се налага да се запали огън, 
който може да предизвика горски пожар, ако не бъде загасен правилно. 

Пушене: Някои хора пушат, докато шофират, карат колело или вървят пеша. 
Понякога фасовете, които изхвърлят, не са правилно загасени и могат да предизвикат 
пожар. 

Изгаряне на отпадъци: Изгарянето на боклуци е разрешено на много места. Хора-
та често бързат да ги запалят, за да се отърват от тях, но това може да излезе извън 
контрол и да предизвика пожар. 

Злополуки или повреди на машини и оборудване: 
Автомобилните катастрофи, газовите бутилки, косачките и много други видове 

машини и съоръжения могат да предизвикат пожари, когато се повредят. Тези 
повреди стават случайно, но ако не се отстранят бързо, могат да причинят големи 
проблеми. Ето защо пожарникарите винаги присъстват на мястото на инциденти в 
очакване на евентуален пожар. Друга случайна причина за възникване на пожар е 
падането на електрически кабели, които влизат в контакт с клоните на дърветата. 
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Тези случаи са опасни за пожарникарите, тъй като на мястото на произшествието има 
електрическо напрежение. Електрическите кабели трябва да бъдат проверявани често 
и поддържани в изправност. Окастрянето на клони, които се намират в близост до 
електрически кабели, също е необходимо. 

Фойерверки: Фойерверките са забранени на много места поради експлозивния им 
характер и висок запалителен потенциал. Ако фойерверки не се пускат на правилните 
места, могат да предизвикат пожар някъде другаде. 

 
Параметри и измерване на явлението 
Борбата с горските пожари обикновено се основава на оценки, направени от 

противопожарни експерти чрез визуални наблюдения. Тези оценки съдържат голям 
брой грешки, дължащи се на пушека около пламъците, човешка неточност при 
визуална оценка и грешки в локализирането на пожара. Напоследък се прилагат нови 
технологии за борбата с пожарите. Въпреки това, много от тези технологии все още 
имат различни недостатъци при практическото им използване в експлоатационни 
условия като ниска надеждност, високи разходи и други. 

Трябва да се отбележи, че изкуствените системи за наблюдение на пожари стра-
дат от всички проблеми, възникващи при полеви условия (внезапни и неконтроли-
руеми промени в осветлението, неточно калибриране), както и други свързани с осо-
беностите на пожара, като например наличието на дим и вида на пожара, поради 
което е много трудно да се предвиди поведението му. 

Налице са напълно динамични параметри, които се променят непрекъснато (ско-
рост и посока на вятъра); други се променят често (влажност на горивния материал, 
която се променя с денонощните цикли, и климат на местността); има и такива, които 
се променят бавно, като например видът на горивото. Тези характеристики правят 
често трудно или невъзможно да се определят точните стойности на параметрите по 
време на пожара. 

Точността на входните параметри влияе на резултатите от симулацията, защото 
тези параметри определят етапа, до който е достигнал пожарът. Разпространението 
на пожара се изчислява чрез симулатора според сценария, описан от стойностите на 
въведените параметри. Ако последните са неточни, това ще доведе до описание на 
разпространението, което е в противоречие с реалността. 

 
Класическите симулационни модели на горските пожари получават като се прави 

съпоставка на входната информация за първоначалното състояние на пожара и вход-
ните параметри, които го описват. Симулаторът пресмята състоянието на пожарния 
фронт към по-късен момент. Когато резултатът от симулацията се сравни с действи-
телното развитие на пожара на по-късен етап, обикновено се оказва, че резултатите 
от симулацията не съвпадат с действителното развитие на пожара. Симулационните 
модели на горски пожари използват различни входни параметри за описване на ре-
лефа, климата и растителността на местността, където се развива пожара. Както може 
да се очаква, стойностите на всеки един от тези параметри са специфични за 
отделните фактори.  

 
Инструмент за мониторинг на пожари 
Инструментът за мониторинг на пожари изчислява в реално време параметрите 

на пожарите с помощта на визуални изображения от камери и обработка на инфра-
червени и GPS телеметрични данни. Системата използва тези параметри, за да се ге-
нерира и предостави тридименсионален модел на пожара. Инструментът получава 
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два вида входяща информация. Първо се въвежда поредица от визуални и инфрачер-
вени изображения, направени от различни гледни точки, което позволява създаването 
на няколко синхронизирани изображения. Другите входове представляват информа-
ция за местността, включително топографски карти на терена (цифров модел на 
терена) и информация за броя на използваните камери, тяхната позиция и 
ориентация. 

 
Поражения, предизвикани от горски пожари 
От пръв поглед можем да идентифицираме засегната от пожар област, защото 

вида на пейзажа се влошава: различните форми и цветове на растителността изчезват 
и всичко се превръща в нещо като сивкава пустиня. Хората, които живеят наблизо, 
губят пейзажа от детството си. Обаче последиците от горските пожари отиват много 
по-далеч. Горите, т.е. природата, са източник на живот, здраве и богатство. Това е 
мястото, което голям брой различни живи същества обитават едновременно: живот-
ни, растения, микроорганизми. Всички живи организми, които обитават горите, си 
взаимодействат и играят важна роля както едно за друго, така и за хората (те произ-
веждат чист въздух и вода, както и много други необходими неща, като например 
дървесина, диворастящи гъби, мед, трева за добитъка). В гората изгарят не само рас-
тения, животните също биват засегнати: те или умират, или трябва да се преместят на 
други места, защото губят своята храна и подслон. Освен това качеството на почвата 
силно се влошава поради високите температури по време на пожар: умират организ-
мите, които живеят под земята и разграждат органичната материя, като по този начин 
дават възможност на растенията да се развиват. Почвата губи защитата на растенията 
против ерозия и след обилни дъждове водата я повлича със себе, замърсявайки реки, 
язовири, а понякога дори и градове (наводнения). Въздухът се замърсява не само от 
дима, а също поради факта, че спира усвояването на CO2 от атмосферата. Пожарите 
унищожават много ресурси, използвани от хората, особено в селските райони. Много 
хора губят имотите си (вили, къмпинги) или част от техния доход (селскостопански 
култури, пасища, лов, мед, дърво, корк, кедрови ядки). Понякога умират хора, които 
живеят в района, но също и хора, които гасят пожара. Но това не е всичко. Вземете 
горските почви например. Те са богати на гниещи отпадъци и хранителни вещества, 
които поддържат безброй форми на живот и органични дейности. Горските пожари 
повишават температурата на почвата до над 900°С и така потенциално унищожават 
почти всичките ѝ органични качества. Въздействието върху вододелите също е важ-
но. Изгорялата органична материя в почвата също влошава качеството ѝ. Това се от-
разява отрицателно на инфилтрацията и просмукването, поради което повърхността 
на почвата започва да отблъсква водата. Поради тази причина дъждовната вода не е в 
състояние да се оттича в подпочвените води, което води до ерозия. 

 
Поражения, предизвикани от вторични ефекти 
Икономически: Ако някога сте виждали как пожарникари се борят с горски по-

жар и репортажите, които показват по телевизията, можете да добиете обща предста-
ва за щетите, които той може да причини на дивите животни и растителността. Пожа-
рите разрушават къщи и почти всичко по пътя си. Освен това при потушаване на по-
жари се харчат много пари за химикали, логистика, самолети, камиони и персонал. 
Икономическите загуби могат да бъдат огромни. Изследователите смятат, че горски-
те пожари имат и някои предимства. Те считат, че много животни са в състояние да 
избягат или да се отдалечат от пожара, въпреки че много млади индивиди умират. 
Птиците отлитат; елени и влечуги намират свои собствени пътища, за да се спасят  и 
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така нататък. Много растения израстват отново и обикновено се възстановяват бързо 
след пожар. Семената на някои растения се развиват добре в обогатени с пепел поч-
ви. Дървесни видове като бял бор и жълта бреза се възползват от горските пожари по 
подобен начин.  

Екологични: Обезлесяване и ерозия на почвите. Промяна на водния отток, нару-
шаване на топлинния и воден баланс на екосистемите. Унищожаване на уникални 
находища на редки, защитени видове, ограничаване на биологичното разнообразие 
на растения и животни. Влошаване на санитарното състояние на горите. Намаляване 
на поглъщателния капацитет на СО2 и по малко О2. 

Социални: Влошаване на микроклимата и условията за стопанска дейност; спад в 
туристическия бизнес; ограничаване на възможностите за поминък и обедняване на 
населението; обезлюдяване на районите. 

Медицински: Множество пострадали и загинали. Емисиите, които са причинени 
от пожари, имат негативно влияние върху околната среда. Освен че в самото място 
на пожара се образуват токсични продукти на горене, във въздуха попада също и 
значително количество твърди частици (прах). Тези частици съдържат сажди, 
катрани, ненапълно изгорели материали и неорганични отпадъци. 

 
План за подготовка за действие при горски пожари. 
Доброто планиране е в основата на процеса на подготовка за горски пожари, ко-

гато започне сезонът на пожарите. Целта на планирането е разработването и прилага-
нето на план за противопожарна готовност. В зависимост от нивото, за което се из-
готвя планът, неговите специфични цели, съдържанието, характеристиките и степен-
та на подробност очевидно варират. В своя план за готовност държавата трябва да 
направи оценка на оперативните нужди и съответните бюджетни изисквания, за да 
адаптира своите ресурси и инфраструктурата за управление на пожари, да планира 
дейностите за превенция и потушаване на пожари и да определи правила относно 
мерките за развитие, обучение на персонала и доставка на подходящо оборудване в 
съответствие с променящите се условия за противопожарна дейност, прогнозирани 
от надеждна оперативна система за оценка на опасността от пожари.  На другия край, 
на нивото на отделния гражданин, планът за готовност е много по-конкретен и под-
робен, фокусиран главно върху личната и семейна безопасност и защита на собст-
веността. 

 
Готовност за горски пожари на местно ниво. 
Общини, които са изградени в близост до гора и/или земеделска растителност, са 

изложени на голяма опасност от горски пожар и рано или късно могат да претърпят 
значителни щети. В малките общини- пример община Малко Търново, обл. Бургас, 
община  Лъки, общ.Смолян вероятността за възникване на щети е много по-висока, 
отколкото в миналото. Това се дължи главно на факта, че през последните десетиле-
тия населението им намалява и поради това сечта около селата и потреблението на 
гориво също намалява. Така пожарите лесно достигат до неподготвените села, причи-
нявайки сериозни щети. В граничните области, жителите обикновено са хора, които 
се опитват да избягат от претоварените и замърсени градски центрове. Те се опитват 
да се заселят възможно найблизо до (или в самата) гора, без да осъзнават риска от 
горски пожар, на който са изложени. Дори по-лошо, като правило, те знаят много 
малко за горската среда, в която живеят, за риска да станат неволни подпалвачи по-
ради незнание или небрежност, и за това, как да реагират в случай на пожар. Нараст-
ващият брой на неудържими горски пожари (наричани също мега-пожари), които при 
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неблагоприятни условия достигнат заселените райони с пълна сила и причиняват 
сериозни материални щети и дори смъртни случаи, е сериозен проблем, който стои 
пред органите за управление на пожари по целия свят. Приоритетът на тези органи да 
защитят човешки живот и имущество, намалява капацитета им за опазване на горите 
и ограничаване на разпространението на пожарите и често излага пожарникарите до 
висок риск. 

 
Разработване на общински план за защита от горски пожари  
Първата стъпка при разработване на плановете е формирането на основния екип, 

съставен от представители от съответните местни власти, на местния орган за проти-
вопожарна охрана и на местната агенция за управлението на горите. При стартиране 
на дейността си екипът трябва да се свърже с държавните агенции, за да си осигури 
методична и техническа подкрепа и да ги запознае с процеса, за да се постигне съв-
местимост с техните по-големи по мащаб планове. Подкрепата и активното участие 
на други заинтересовани организации и страни, включително и на активните гражда-
ни, трябва да бъдат насърчавани. Самият процесът на планиране трябва да започне 
със съставяне на основна карта на общността, която определя граничните зони и по-
казва населените райони, изложени на риск, горски райони, в които е разположена 
критична инфраструктура и горските райони с риск от мащабни пожари. С помощта 
на тази карта и посещения на място трябва да се направи пространствена оценка на 
риска. Тя трябва да отразява опасностите от риска от възникване на горски пожар и 
ценностите изложени на риск (например домове, предприятия, основната инфра-
структура и т.н.). Оценяват се характеристиките на топографията и инфраструктура-
та, както и пътната мрежа. Накрая се оценява готовността за действие на местните 
структури. Нивата на риска за всеки фактор трябва да бъдат оценени (ниска, средна, 
висока) и включени в основната карта, ако това е уместно. 

 
Мерки за готовност на общинско ниво 
Мерките, които могат да бъдат включени са продиктувани от установените рис-

кове. Когато интензивността на пожара или дължината на пламъка се очаква да бъдат 
много високи, обикновено като мярка за намаляване на нивото на заплаха се препо-
ръчва намаляване на опасността. Един от най-разпространените методи за намалява-
не на опасността е отстраняването на храстите и ниските дървета. Това обикновено 
се прави по протежение на пътищата или по границата на общината. След премахва-
не на храстите и мъртвите горива по земята (дънери и клони) и подрязване клоните 
на дърветата на височина до 2-3 метра, силата на повърхностните пожари намалява 
значително и короните на дърветата стават недостъпни за повърхностни пожари. Ос-
вен това, отсичането на дървета, така че площта, покрита от короните на дърветата да 
стане по-малко от 50% обикновено е достатъчно, за да се спре разпространението на 
огъня от короната на короната. Друга важна мярка е създаването и поддържането на 
„безопасни зони“. Те са изчистени от растителност области, където жителите и жи-
вотните са в безопасност при пожар. Безопасни области могат да бъдат пасища, 
кариери, паркове, футболни игрища или писти. Пътната мрежа е от решаващо значе-
ние за лесен достъп на противопожарните камиони до всички части на общината и за 
безопасна евакуация в случай на пожар. Функционираща водопроводна мрежа с го-
лям резервоар за вода и подходящо разположени хидранти, способни да доставят 
необходимата вода с достатъчно налягане е друг задължителен елемент за една 
подготвена община. 
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Готовност на гражданите за действие при горски пожари 
Броят на граничните райони, засегнати от горски пожари и свързаните с това ще-

ти и смъртни случаи непрекъснато нараства. Пожарите стават все по-агресивни 
поради изменението на климата и др. Поради гореспоменатите причини общините   
не могат да разчитат изцяло на средствата и ресурсите за противопожарна защита. 
Например, ако един пожар достигне до селище, разположено близо до район с горска 
растителност, не винаги е възможно да се гарантира, че ще има на разположение дос-
татъчен брой пожарни коли, за да се защитят всички сгради. Освен това, пожарника-
рите са по-склонни да защитят домовете, които са имали необходимата подготовка и 
поради това могат по-лесно да бъдат защитени. Ясно е, че гражданите, живеещи в 
гранични области, трябва да се научат как да се подготвят, за да защитят себе си и 
семействата си. За тази цел се създават доброволни формирования на общини  с чис-
леност на населението под 20000 души. Доброволците е необходимо да са преминали 
курс за обучение: 

 Да преминат курс на обучение за горски пожари и пожарна безопасност, което 
ще им помогне при съставянето на готовност за действие в случай на пожар 
(основни принципи при борба с пожарите, първа помощ, евакуационни про-
цедури и т.н.). 

 В ежедневните си дейности да предприемат всички необходими мерки за 
предотвратяване на пожари през сезона на пожарите. 

 Да подготвят и практикуват план за действие в случай на горски пожар. 
 Да взимат навременни решения и да действат правилно и решително в случай 

на пожар. 
 

 
Реакция след пожар 
Колкото и усилия да се полагат за предотвратяване на горски пожари, не е въз-

можно те да бъдат елиминирани напълно. Поради това е абсолютно необходимо на-
личието на механизъм за бързо реагиране и потушаване на горските пожари. В об-
ластта на горските пожари терминът „реакция“ обикновено се отнася до изпращането 
на персонал и ресурси, за да се борят със започнал пожар, опитвайки се да го поту-
шат възможно най-бързо, като същевременно ограничат изгорялата площ до мини-
мум. Като правило, засегнатата област е гора или земеделска земя. Тези първоначал-
ни действия при борбата с пожара се наричат първоначална атака. Обикновено, пове-
чето пожари биват потушени в резултат на първоначална атака, при което изгарят 
само няколко хектара. Все пак, въпреки положените усилия, някои пожари избягват 
първоначална атака и продължават да се развиват неконтролируемо в продължение 
на часове. Потушаването на такива пожари изисква „разширена атака“. Освен това, 
сложността на пожара се увеличава експоненциално, тъй като той се разпространява 
и в зони с различен релеф. Така ресурсите както и разходите за гасене на пожара 
бързо се увеличават. В същото време  се увеличава вероятността пожарът  да причи-
ни сериозни вреди. Когато пожарите се разпространяват активно в продължение на 
много часове или дни те обикновено влизат в категорията на „големите“ пожари 
Агресивното поведение пожара е очевиден фактор, който влияе на разпространение-
то му, но забавянето на първоначалната атака, неадекватните или недобре обучени 
ресурси, липсата на достъп (лоша пътна мрежа, труден релеф и т.н.) също са фактори, 
които могат да позволят на пръв поглед безобиден пожар да се превърне в голям. 
Специален случай на големи пожари са така наречените „мега-пожари“. Обикновено, 
горските пожари проявяват много активно поведение и потушаването им е трудно 



 
 
 
 
 

Международна научна конференция „ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ, 
МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2020 

 

521 

при условия на висока пожарна опасност. Въпреки това, тези условия не водят непре-
менно до изгаряне на големи площи. Множество фактори, които често включват слу-
чайни събития, определят дали пожарът ще стане голям. Ефективната реакция, обаче, 
е от решаващо значение за намаляване на вероятността за такива събития. 

 
Ключовите елементи за ефективна реакция са: 
 

• Наличие на добър предварителен план за потушаване на пожари. 
• Наличие на противопожарен капацитет за извършване на необходимите дейст-

вия. Това означава подходящ брой и състав от ефективни противопожарни ресурси, 
включително противопожарен персонал, пожарни коли, противопожарни самолети и 
хеликоптери. 

• Наличие на добре организирана система за управление на бедствието, която 
предвижда изграждане на организация на място при разрастване на пожара и струп-
ване на противопожарни ресурси. 

• Наличие на действащ, добре организиран и оборудван координационен център, 
с висококвалифициран персонал. 

• Наличие на висококвалифицирани и опитни служители, които координират на 
място потушаването на пожарите с помощта на специализиран поддържащ екип. 

• Наличие на добър поддържащ механизъм способен да дава точни прогнози за 
опасността от пожари, ефективен механизъм за откриване на пожари, метеороло-
гична подкрепа. 

 
Примери от практиката в България  
 
Пожарът в резервата „Бистришко бранище“ 
Местността „Бистришко бранище” е обявена за защитена територия през 1934 г. 

Целта на създаването ѝ е да се запази непроменена растителността, която е типична 
за планината – вековни смърчови гори, храстова растителност и тревни площи. През 
1977 г. резерватът влиза в програмата на ЮНЕСКО – „Човек и биосфера“ и е обявен 
за биосферен резерват. Намира се в най-старата защитена местност на Балканския 
полуостров – Природен парк Витоша, по североизточния склон на планината 
Витоша, на територията на Столична община. Има площ от 1061,6 хектара и обхваща 
територии между 1430 и 2286 метра надморска височина. В резервата могат да бъдат 
видени стотици видове растения, като 30 от тях са включени в Червената книга на 
България. 

 
Оценка на риска от възникване на пожар. „Бистришко бранище“ за съжаление 

е пример за един „умиращ” резерват. На 22 Май 2001 година силна буря (смерч) 
поваля 620 декара смърчова гора в резервата. Запазването на естествения характер на 
екосистемите и процесите в тях е една от основните цели на управлението на био-
сферните резервати. Ето защо не се предвижда почистване и извозване на падналата 
дървесина. В резервата могат да се провеждат само научни изследвания. Опустоша-
ването на гората води след себе си ново бедствие. 
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Фиг. 2. Пожарът на 1.07.2012 
 
На 1.07.2012 около обяд, жителите на София забелязват гъст дим да се издига от 

Витоша. Температурата през този период всекидневно достига до 35 градуса. Става 
ясно, че гори резерватът Бистришко бранище.  Огънят се развива на площ от около 
100 дка, на 1700-1800 метра надморска височина и сериозен наклон. Първоначално 
гори предимно суха и мъртва горска растителност, но огънят бързо обхваща и жива 
растителност. Достъпът и движението през местността са изключително затруднени 
от нападалите едно върху друго сухи дървета. Никаква техника не може дори да се 
доближи до огнището. Пожарникарите се придвижват бавно и носят със себе си само 
подръчни средства. Този пожар е емблематичен и с нещо друго. За пръв път добро-
волно формирование за овладяване на бедствия е мобилизирано заедно със службите 
от единната спасителна система. Формированието на Столична община, което е пър-
вото по рода си в страната по това време, е известено малко след началото на пожара. 
Доброволците пристигат и са в готовност за действие в планината на 2-ия час след 
избухването на пожара. В неделния ден много туристи са на излет в планината. Пър-
вата задача на пожарникари и доброволци, разделени на групи, е да обходят 
резервата (макар и трудно придвижвайки се) и да търсят туристи, които имат нужда 
от помощ, както и да им помогнат да намерят пътя, ако имат затруднения поради 
гъстия дим. След като резерватът е проверен за загубили се туристи, следва да се 
предприемат действия за овладяването на огъня. Става ясно, че налице е особено 
тежка извънредна ситуация. Планинският вятър бързо разнася огъня и често сменя 
посоката си. Близкото село Бистрица, с близо 5000 души население, също е в опас-
ност, като се предвижда и възможност за евакуация. Сухата растителност позволява 
бързото разрастване на пожара. Става ясно, че без употребата на тежка техника пожа-
рът няма как да бъде овладян. На следващия ден са мобилизирани и части от 
армията, полицията, горските служители и други, които заедно с пожарникарите и 
доброволците, се наемат със задачата да направят просека около пожара, за да огра-
ничат разпространението му. Междувременно два хеликоптера от ВВС започват це-
лодневно гасене с вода от въздуха, но от съображения за сигурност те могат да летят 
над този участък само през деня. 

Следват 4 дни тежка физическа работа от страна на службите и доброволците, 
подпомагани от багери и друга специализирана техника. Отстраняват се огромни 
паднали дървета. На места е необходимо да се реже и жива гора. През току-що 
направената просека преминават противопожарни автомобили, които достигат до 
огъня и започват гасене. В битката с огъня дори секундите са важни – капитанът на 
един от хеликоптерите докладва, че обстановката се усложнява и всеки момент огъ-
нят може да изпревари прокарването на просеката. Налице е опасност за пожарни-
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кари и доброволци да останат без път за бягство – огънят всеки момент може да го 
препречи. В гасенето вземат участие около 400 души – служители, доброволци и 
курсанти в академията на МВР и над 100 единици тежка техника, които изразходват 
няколко милиона лева. Равносметката показва, че са изгорели около 600 декара или 
6% от площта на резервата. Освен това с влизането на тежка техника и рязането на 
дървета се унищожават и допълнителни горски площи, но без тяхната намеса, 
овладяването на пожара е почти невъзможен, което обуславя и разрешаването за из-
ползването ѝ. Разследването не може да установи причината за пожара. Остават ня-
кои съмнения за умишлен палеж, но не могат да бъдат доказани, тъй като в района на 
стихията е почти невъзможно стъпването на човешки крак от години. Възможна е и 
небрежност на туристи, но нищо не може да бъде доказано. Важното тук е, че след 
пожара и намесата на тежката техника, нещата в резервата никога няма да бъдат 
същите или поне ще отнеме на природата стотици години. 

 

 

Фиг. 3. Пожарът на 1.07.2012  

 

Фиг. 4. Пожарът на 1.07.2012 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ У НАС 
 

Програмата за развитие на селските райони в България 2014-2020 г. дава възмож-
ност на държавата да доизгради противопожарни кули в цялата страна. По данни на 
Министерството на земеделието и храните средствата от 20 млн. евро по мярка 8 
,,Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване жизнеспособността на 
горите‘‘ от програмата са напълно достатъчни и ще позволят да бъдат изградени про-
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тивопожарни кули за допълване на националната единна информационна система за 
превенция срещу пожарите. Наскоро бе открита противопожарна кула, изградена на 
1710 м. надморска височина на територията на Държавно горско стопанство ,,Елеш-
ница“ край родопското село Орцево, община Белица. С изграждането на девет такива 
кули на най-рисковите места в района, вече се разполага с автоматизирани системи за 
превенция на огнени инциденти в горите. Те са изградени в най-пожароопасните 
райони с преобладаващи иглолистни видове. Наблюдателните кули на територията 
на Югозападното държавно предприятие са построени в районите на ДЛС ,,Дикчан‘‘ – 
с. Сатовча, и държавните горски стопанства в Благоевград, Елешница, Гоце Делчев, 
Гърмен, Места, Сандански, Катунци и Кресна. ГДПБЗН-МВР има създаден ,,Модул 
за гасене на горски пожари‘‘ (GFFF). Дирекцията разполага с 2466 единици от 
отделни видове техника, необходими за изпълнение в пълен обем на възложените със 
ЗМВР и Закона за защита при бедствия мерки. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Броят на пожарите нараства, както в световен мащаб, така и в България. Горските 
пожари заемат основно място сред тях и също нарастват. Пожарите, особено гор-
ските, имат огромна социална и екологична значимост и изискват усърдно планиране 
и превенция. В България има постигнати резултати в изграждането на противопожар-
ни кули и автоматизирани системи за превенция в най-рисковите места. Необходимо 
е да се повишат противопожарните знания и компетенции на всички хора чрез раз-
лични мерки, вкл. и законодателни, и чрез различни форми на обучение за правилни 
поведенчески модели. 
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ИНЦИДЕНТИ 
 

проф. д-р инж. Радостин Долчинков 
инж. Иван Попов 

Бургаски свободен университет 
 

DISASTER PROTECTION DUE TO TRANSPORT ACCIDENTS 
 

Prof. Dr. Eng. Radostin Dolchinkov 
eng. Ivan Popov 

Burgas Free University 
 

 
Abstract: Transport accidents can lead to significant material losses and casualties. 
Although humanity does not have the ability to prevent all transport accidents, it can limit 
their impact and reduce the losses they cause. It is necessary to know the nature of each 
transport accident, the preventive measures to be taken against its occurrence, the course 
of action during the accident itself, the assessment of losses and the possibilities to reduce 
the risk of their occurrence. 
 

Key words: incident, disaster, register of infrastructure elements. 
 
 

Актуалността на темата на дипломната работа е свързана със защитата от 
транспортни инциденти, които могат да предизвикат бедствия. Тя е сложен и дина-
мичен процес, изпълнен с въпроси и несигурности. Процесът е свързан с извършва-
нето на следните дейности:  

1. Събиране, съхраняване и анализиране на информация;  
2. Оценка на нeобходимостта и целесъобразността от прилагане на мерки;  
3. Прилагане на оценените мерки за обезпечаването на защитата;  
4. Ответна реакция на защитата при конкретна ситуация.  
 

Изследването на състоянието на защитата при транспортни инциденти е основен 
пътеводител за бъдещото развитие на логистиката. За извършването му е необходим 
широк спектър от достоверна специфична статистическа информация и задълбочен 
обзор на нормативни и научни източници, съществуващи практики и възникнали 
реални тежки транспортни инциденти. На база на резултатите от изследването, биха 
могли да се разработят конкретни продукти, правила и процедури, чрез които да се 
усъвършенства защитата на транспортните инциденти като методики, софтуерни 
продукти, алгоритми, правила, планове указания и др.  

 
ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Главната цел на това общество при борбата с бедствията е да се опази човешкият 

живот, сигурността и физическата неприкосновеност на хората, основните права на 
човека, околната среда, икономическата и социалната инфраструктура, включително 
основни комунални услуги, жилищно настаняване, комуникации, транспорт и кул-
турното наследство. Най-често в Република България, бедствията могат да се проявят 
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вследствие на земетресения, наводнения, горски пожари, снегонавявания и снежни 
бури, свлачища, силни ветрове, епидемии и пандемии по хората и животните, ядрени 
или радиационни аварии, промишлени аварии и аварии при превоз на опасни вещест-
ва, материали и отпадъци.  

 

БЕДСТВИЯ, ВСЛЕДСТВИЕ НА ТРАНСПОРТНИ ИНЦИДЕНТИ 
Терминът „транспортни инциденти” в българското законодателство се наблюдава 

в (национален план за защита при бедствия), според който едни от възможните бед-
ствия на територията на Република България са бедствия, вследствие на транспортни 
инциденти – авиационни, железопътни, пътни, морски и речни. В разработката ще 
бъдат представени предпоставките за възникване на бедствия, вследствие на транс-
портни инциденти. За тази цел, първо следва да се представят някои от често сре-
щаните причини, които предизвикват тежки транспортни инциденти. 

 

Видове причини:  

- състояние на управляващия превозното средство;  

- несъобразената скорост от страна на управляващия превозното средство;  

- лоши метеорологични условия (пороен дъжд, силен снеговалеж, заледени 
участъци, силен вятър, мъгла и др.);  

- непознаване на правилата за движение; 

- неспазване на правилата за движение;  

- превишаване товароносимостта на превозното средство (претоварени 
камиони, претоварени ремаркета и др.);  

- неизправност на превозното средство;  

- неправилно изпреварване или неправилна преценка на възможностите на 
превозното средство при изпреварване;  

- лоши пътни условия (разрушена пътна настилка).  
 

Видове транспортни инциденти 
 

АВИАЦИОННИ ТРАНСПОРТНИ ИНЦИДЕНТИ 
Инцидент е всяко събитие при експлоатацията на въздухоплавателно средство, 

което влияе или може да повлияе на безопасността на полетите. Авиационното про-
изшествие не е инцидент, тъй като вече е осъществен невъзвратим процес. Авиацион-
ното произшествие е понятие, свързано с използването на въздухоплавателните сред-
ства. Регистрира се, когато е настъпило събитие на борда след качването на лица за 
извършване на полет до напускането им на летателния апарат.  

Под събитие се разбира: 
Когато настъпи смърт или тежка телесна повреда на едно или повече лица на 

борда на въздухоплавателното средство в резултат от нарушена здравина и цялост на 
летателния апарат (не са авиационни произшествия случаите на естествена смърт, 
самонараняване или нараняване от друго лице, както и смърт или нараняване на път-
ник без билет, скрит в места, неползвани от екипажа и пътниците);  

Когато въздухоплавателното средство получава повреди, като се нарушава це-
лостта и здравината на конструкцията, поради което рязко се влошават неговите тех-
нически и летателни качества и има потребност от ремонт;  

Когато въздухоплавателното средство е изчезнало безследно или достъпът до не-
го е невъзможен.  
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Фиг. 1.  Авиационни инциденти в населено място 
 

 
 

Фиг. 2.  Авиационни инциденти в населено място 

 
ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ ИНЦИДЕНТИ 
 

Събитията, възникнали при извършване на железопътен превоз на пътници и/или 
товари, довели до вредни последици за железопътната система и/или за обществото 
или околната среда или създали предпоставки за такива последици, се разделят на 
следните категории:  

1. тежки произшествия;  
2. произшествия;  
3. инциденти. 
 

Произшествията в железопътния транспорт са следните видове сблъскване, 
дерайлиране, произшествие при железопътни прелези, произшествия с хора, причи-
нени от подвижен състав в движение, пожари и др.  

Инцидентите в железопътния транспорт са счупена релса, деформиран железен 
път, задминаване на сигнал за опасност, повредени колела и оси на подвижния състав 
в експлоатация и неизправност в системата за сигнализация, при която сигнализа-
цията е по-малко ограничителна, отколкото се изисква. 

Съгласно Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в желе-
зопътния транспорт: 

„Произшествие” е нежелано или непредвидено внезапно събитие или поредица 
от такива събития, които имат вредни последици за железопътната система. Произ-
шествията са: сблъскване, дерайлиране, произшествие при железопътни прелези, 
произшествия с хора, причинени от подвижен състав в движение, пожари и др.  

„Тежко железопътно произшествие” е всяко сблъскване или дерайлиране на влак, 
водещо до смърт най-малко на един човек или до сериозни травми на поне пет души, 
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или до големи щети на подвижния състав, инфраструктурата или околната среда, или 
всяко друго подобно произшествие с явно въздействие върху регулирането на без-
опасността в железопътния транспорт или управлението на безопасността.  

„Големи материални щети” са тези, които по преценка на разследващата струк-
тура възлизат най-малко на 4 млн лв.  

„Инцидент” е всяко явление/събитие, свързано с експлоатацията на влаковете и 
оказващо влияние върху безопасността на превозите, което не е произшествие или 
тежко произшествие.  

„Ситуации, близки до инцидентите” са повреди по железопътната инфраструк-
тура или подвижния състав, нарушения на нормите и изискванията за безопасност на 
превозите и технологичните процеси, които не са произшествия или инциденти. 

Показателен пример за бедствие, вследствие железопътен инцидент е пожарът 
във влака София – Кардам в Червен бряг, който възниква на 28 февруари 2008 г. във 
влакова композиция на БДЖ при неизяснени обстоятелства. В пожара изгарят 9 
пътници, намиращи се в кушет-вагона. Разследващите органи започват проверка по 
няколко основни версии за възникването на пожара, между които: терористичен акт, 
пожар предизвикан от шумна компания, техническа неизправност в електрическата 
инсталация и недостатъчно премерени действия на персонала. 

  

 
 

Фиг. 3. Пожар на влака София - Кардам 
 

 
 

Фиг. 4. Пожар на влака София - Кардам 
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ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ ИНЦИДЕНТИ  
 

При преглед на Българския онлайн речник, се установява следната дефиниция за 
пътен инцидент: „Неочакван инцидент с потенциал за увреждане, възникнал при 
сблъскване на превозни средства, плавателни съдове или хора при движение по земя, 
вода, във въздуха или в космоса. В допълнителните разпоредби на (Закон за движе-
нието по пътищата) е дефинирано понятието „Пътнотранспортно произшествие”. 
Това е събитие, възникнало в процеса на движението на пътни превозни средства и 
предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, 
път, пътно съоръжение, товар или други материални щети. От така формулираното 
определение следва, че за да бъде квалифицирано едно произшествие с техниката 
като пътнотранспортно произшествие (ПТП), трябва да бъдат изпълнени следните 
две условия:  Произшествието да е реализирано с участието на поне едно движещо се 
пътно превозно средство (ППС); Наличие на вредни последици от произшествието, 
които може да включват нараняване или смърт на хора, материални щети на гражда-
ни, държавни или обществени институции. 

 

Класификация на пътнотранспортните произшествия: 
ПТП се класифицират по съвкупност от признаци, сред които по-съществени са: 
1. В зависимост от механизма на възникване. 
2. В зависимост от последиците. 
3. В зависимост от причините, които ги предизвикват. 
4. Видове пътнотранспортни произшествия според механизма на настъпване. 

 

 
 

Фиг. 5. Произшествие при превоз на газови бутилки 
 

 
 

Фиг. 6. Транспортен инцидент с цистерна с газ 
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МОРСКИ ТРАНСПОРТНИ ИНЦИДЕНТИ  
 
За да се получи пълна яснота и правилно разбиране на характеристиките на мор-

ските инциденти е необходимо вникване в същината на рисковете за сигурността на 
море. 

Характеристика на опасностите за морските дейности 
Основните области на морски дейности са: 
Морски транспорт: 
Крайбрежно корабоплаване; 
Превоз на хора във вътрешността на страната и между съседни страни; 
Международно корабоплаване; 
Корабоплаване за почивка на море (крюизно корабоплаване). 
Риболов 
Рибовъдство и отглеждане на морски култури 
Морски инженерни дейности (включително добив на нефт и газ): 
Сондажни дейности; 
Снабдителни дейности; 
Поставяне и поддържане на тръбопроводи; 
Подводни дейности; 
Научни и изследователски дейности.  

 
23 юни 1977 година, в този ден моторен танкер „Ерма”, намиращ се на „Първи 

мазутен кей” на ДП „Петрол”, разтоварва доставен от Либия 17721 т., суров нефт. 
Мястото е в началото на стария корабоплавателен канал „море-езеро”. На 23 юни 
точно в 17.35 часа, когато вече е разтоварено около 8000 т.мазут, над залива 
проехтява силен тътен, а от „Ерма” се издигат кълба дим и огън. Пожар! Той е пре-
дизвикан от внезапно възникнала повреда в спомагателен генератор № 3 на танкера, 
който безконтролно увеличава оборотите си, повишава се електрическото напре-
жение, осветителните крушки гръмват, а искрите им взривяват натрупаните взриво-
опасни изпарения на петролни деривати в машинно-котелното отделение . Недалеч 
от Ерма, на брега се намират няколко огромни цистерни на „Петрол” с нефто-
продукти. Зад кърмата на горящата Ерма има друг танкер-разтоварващ бензин, а на 
жп коловозите има много цистерни с неизвестни количества и различни по състав 
нефтопродукти. В световната практика случаите на успешно изгасяване на подобни 
пожари на танкери се броят на пръсти. Горящата „Ерма” е потенциален убиец, за-
щото товара, заедно с тези в цистерните на „Петрол”, бензина на съседния разто-
варващ танкер, жп цистерните, създават опасност, способна да унищожи портовата 
инфраструктура, разположените наоколо заводи, военно-морската база, най малко 
крайбрежната част на града и да се замърси морето с нефт. 
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Фиг. 7 . Пожар на танкера Ерма 

 

 
 

Фиг. 8. Пожар на танкера Ерма 
 

 

 
Табл. 1. Опасности на морските дейности 
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РЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ ИНЦИДЕНТИ  
 

Речният и трафика в териториалните води на страната и в прилежащата зона, как-
то и превозът на товари, в т. ч. опасни субстанции, са свързани с риск от аварии или ин-
циденти с плавателни съдове в речни обекти. Най-силно замърсяване може да се по-
лучи при аварии или разрушаване на плавателни съдове, превозващи нефтопродукти. 
Застрашени от замърсяване ще бъдат и питейните води, чиито сондажи и кладенци са в 
близост до плавателните реки, водите за напояване и тези използвани за промишлени 
цели. Големи замърсявания ще се получат и при крупни аварии и разрушаване на 
съоръженията на терминалите за нефтопродукти, нефтопреработващи рафинерии и 
крупни бази, съхраняващи нефтопродукти. При нефтено замърсяване на прилежащата 
бреговата ивица незабавно трябва да се проведе операция по ликвидиране на разлива. 

 
МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 

ОТ БЕДСТВИЯТА, В СЛЕДСТВИЕ НА ТРАНСПОРТНИ ИНЦИДЕНТИ. 
Организационни мерки  
Органите на изпълнителната власт планират и провеждат мерки за защита на на-

селението при бедствия, вследствие на транспортни инциденти, като организират и 
координират: 

 анализа, оценката и прогнозата за характера и последствията от най-често 
проявяващите се бедствия, вследствие на транспортни инциденти; 

 разработването и актуализирането на планове за защита при бедствия, вслед-
ствие на транспортни инциденти; 

 провеждането на мероприятия за усвояване на плановете; 
 поддържането на непрекъснато денонощно дежурство; 
 формирането и поддържането на сили и средства за провеждане на СНАВР 

(Спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи) на страната. 
 
АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ВСЛЕД-

СТВИЕ НА ТРАНСПОРТНИ ИНЦИДЕНТИ. 
Бедствия вследствие инциденти с плавателни съдове: 
Речният и морският трафик в териториалните води на Област Варна, в прилежа-

щата зона и в открито море, както и превозът на товари, в т. ч. опасни субстанции, са 
свързани с риск от аварии или инциденти с плавателни съдове в открито море и в 
крайбрежните обекти. 

Най-силно замърсяване може да се получи при аварии или разрушаване на пла-
вателни съдове, превозващи нефтопродукти. 

Застрашени от замърсяване ще бъдат и питейните води, чиито сондажи и кладен-
ци са в близост до плавателните реки, водите за напояване и тези използвани за про-
мишлени цели. 

Големи замърсявания ще се получат и при крупни аварии и разрушаване на 
съоръженията на терминалите за нефтопродукти, нефтопреработващи рафинерии и 
крупни бази, съхраняващи нефтопродукти. 

При нефтено замърсяване на прилежащата бреговата ивица незабавно трябва да 
се проведе операция по ликвидиране на разлива. 

 
Бедствия, вследствие на автомобилни, железопътни и авиационни катастрофи: 
При аварии или катастрофи с железопътни или автоцистерни е възможно да се 

получат разливи на химически опасни или токсични продукти, свързани със загазова-
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не на различни по мащаби райони, със замърсяване на почви от разливане и на во-
доеми от просмукване на продуктите. 

При самолетни катастрофи е възможно да се получат голям брой жертви сред 
пътниците, а ако катастрофата е над населено място са възможни разрушения и допъл-
нителни жертви сред населението, намиращо се в района на авиационната катастрофа. 

На основание честотата на възникналите произшествия, по-нататъшното изслед-
ване ще се фокусира върху превозите на опасни материали в обществената пътна 
мрежа на автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт. В тази връзка, 
ще бъдат представени някои от проблемите, които могат да предизвикат тежки транс-
портни инциденти: 

1. Затруднение в идентификацията на превозваните товари. 
2. Водачите на автомобили превозващи опасни товари често пъти са без изкаран 

курс по ADR. 
3. Някои собственици на фирми и обекти с дейност свързана с превоз на опасни 

вещества, умишлено укриват тази дейност, като представят транспортните средства 
като такива превозващи безопасни материали. 

4. Недобрата синхронизация в действията на различните институции при тежки 
транспортни инциденти също предизвиква проблем. 

 
ПРОГНОЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ ИНЦИДЕНТИ С ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА, ТРАНСПОРТИРАЩИ ОПАСНИ ТОВАРИ. 
Транспортен инцидент с автоцистерна с пропан-бутан. Избира се транспортно 

средство – автоцистерна за превоз на пропан-бутан с обем 20 м3.  
 

Честота на произшествията и изтичанията, събития и вероятности на събитията. 
Честотата на настъпване на дадено опасно събитие, на дадено място от пътя, за 

дадено транспортно средство, за година, представлява произведение на началната 
честота на авариране (за 1 транспортно средство за 1 километър) с вероятността за 
значимо изпускане (> 100 kg) при авариране на даденото транспортно средство и 
вероятността за настъпване на опасното събитие при наличие на значимо изпускане. 
Произведението на началната честота на авариите с вероятността за изпускане се на-
рича вероятност от изтичане. 

Текущата практика при изготвянето на подробни и съобразени, с местната специ-
фика, прогнози се основава на допускането, че честотата на изтичанията е линейна 
функция на честотата на съпроводените със злополуки аварии. Честотата на изтича-
нията за конкретен пътен участък може да се определи чрез умножаване със съотно-
шението между съобразената с местната специфика честота на авариите и средната 
честота на съпроводените със злополуки аварии за съответния тип на пътя. Опасните 
събития в резултат на изпускане, които трябва да се вземат под внимание при мо-
делирането са, както следва:  

• Излагане на въздействието на токсични вещества; 
• BLEVE; 
• Факелно горене (пожар в струя); 
• Пожар в локва; • Мигновен пожар; 
• Експлозия. 
 

Прогноза за вероятните поражения върху хората при горене тип „огнено кълбо”  
В превод BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) означава експлозия 

от разширяващи се пари на кипяща течност. За възникване на BLEVE е необходимо 
да са изпълнени две условия:  
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- Течността да е затворена в херметичен съд;  
- Течността да е нагрята значително над нейната температура на кипене. BLEVE 

възниква когато корпусът на съда не е в състояние да издържи вътрешното налягане, 
създавано от парния натиск на течността. BLEVE може да възникне в резултат на 
прегряване на каквато и да е течност или втечнен газ, включително и негорими 
(например вода или втечнен азот).  

 

 
Фиг. 9. Схема на огненото кълбо 

 
ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Комплексните изводи от работата са следните:  
Най-характерният белег за транспортни инциденти, които могат да предизвикат 

бедствия, е обстоятелството, предотвратяването, овладяването и преодоляването, на 
тези инциденти надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните 
дейности по защита на обществото. На територията на РБ са възникнали тежки 
транспортни инциденти с големи мащаби. Органите на ПБЗН трябва да са много доб-
ре подготвени за такива ситуации. 

Наблюдава се значителен брой инциденти с преки материални загуби, а фигури-
рат и транспортни инциденти с цистерни с опасни товари (при които могат да се 
очакват щети в големи мащаби). В голяма част от случаите възниква необходимост 
от съсредоточаване на повече от един екип на мястото на. За анализ на действията на 
екипите за ПБЗН, е целесъобразно създаването на класификация на тежестта на 
транспортните инциденти в зависимост от броя на съсредоточените екипи на мястото 
на произшествието. Задължително е да има силна и добре подготвена организация на 
системата за защита при възникването на тежки транспортни инциденти.  Действия в 
зоната на бедствия, предизвикани от тежки пътни транспортни инциденти, изисква 
специални мерки.  

След направените изводи, могат да се дадат следните предложения за намаляване 
тежестта на транспортните инциденти:  

• Да се направи регистър на инфраструктурните обекти, в които могат да въз-
никнат транспортни произшествия (по тежест на възникналите инциденти и 
концентрацията им).  

• Да се въведат технически изисквания за транспортните отделения на автомо-
билите, превозващи пропан-бутан.  

• Да се направи класификация в зависимост от посетени екипи на транспортно 
произшествие.  

• Да се подобри техниката за обезопасяване на автомобили при пътно транспор-
тен инцидент.  
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• Да се използват софтуерни продукти за прогнозиране на събитията.  
• Да се направи статистика и класификация на транспортните инциденти по сте-

пента на тежест.  
• Да се провеждат задълбочени обучения на личния състав на органите на ПБЗН 

в районите с най-голям брой транспортни произшествия.  
• Да се усъвършенства техниката за обезопасяване на тежкотоварни автомобили 

и автобуси при пътно транспортен инцидент.  
• По контрола за изправността на превозните средства превозващи опасни 

товари да вземат участие и представители на МВР, било то и в комисия, за да 
се осъществи по-качествен контрол и да отпаднат предпоставките за фиктивни 
проверки от органите на ИА ,,АА”. 
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