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МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ
НА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА СЪС ЗЛОНАМЕРЕН СОФТУЕР
проф. д.т.н. Андон Лазаров, Петя Иванова Петрова – докторант
Бургаски свободен университет, ЦИТН

MODELING OF IMPACT PROCESSES ON COMPUTER
NETWORK WITH MALWARE
Dr.Sc. Prof. Andon Lazarov, Petia Petrova - PhD student
Burgas Free University
Анотация: Акцентът на настоящото изследване е да се анализират процесите на
податливост, експозиция, инфекция и възстановяване на компютърните мрежи в
случай на въздействие на злонамерен софтуер. Основните диференциални уравнения,
описващи поведението на мрежата, се дефинират като система от диференциални
уравнения. Два случая се разглеждат, случаят на равновесие в компютърната мрежа и случаят без равновесие в компютърната мрежа. Решени са нехомогенни диференциални уравнения и система от нехомогенни диференциални уравнения и са получени аналитични изрази за изчисляване на мрежовите характеристики в случай на
податливост, експозиция, инфекция и възстановяване (реконструкция) на компютърни възли по време на атака на злонамерен софтуер.
Ключови думи: компютърни мрежови атаки, защита от зловреден софтуер,
мрежови диференциални уравнения.
Abstract: The focus of the present study is to analyze the processes of susceptibility,
exposition, infection and recoverability of computer networks in case of malware attacks.
The basic differential equations describing the behavior of network are defined as a system
of differential equations. Two cases are under consideration, the case of equilibrium in the
computer network, and the case without equilibrium in the computer network.
Nonhomogeneous differential equations and system of nonhomogeneous differential
equations are solved, and analytical expressions are derived to calculate the network
characteristics in case of susceptibility, exposition, infection and reconstruction of
computer nodes during malware attack.
Key words: computer network attacks, malware protection, network differential equations.
1. Въведение
Компютърният злонамерен софтуер (worm) е самостоятелна компютърна програма, която има свойството да се мултиплицира, т.е. да създава множество копия на
самата себе си с цел поразяване на множество компютри в мрежата. Пораженията на
злонамерения софтуер са основно върху мрежата, което се изразява в увеличение на
мрежовия трафик и съществено забавяне на предаването на данни по нея. В [1] се обсъжда общата структура на модерните компютърни зловреден софтуер (worms) и
общите стратегии, които този софтуер използва, за да порази компютърните мрежи, в
5
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които те се само-възпроизвежда. Математическо моделиране и алгоритми за защита
срещу Internet атаки на зловреден софтуер върху компютърни мрежи подробно са
анализирани в [2]. Математически модел на процесите на податливост, експозиция,
инфекция и възстановяване от въздействие на злонамерен софтуер с графическа
илюстрация на решенията на диференциалните уравнения, описващи комплексния
процес на въздействие върху възлите от компютърната мрежа е представен [3,4,5].
Съвременните компютърни мрежи са софтуерно дефинирани (Software Defined
Network), което определя тяхната уязвимост от въздействие на злонамерен софтуер.
Тази уязвимост нараства пропорционално на мобилността на компонентите на мрежата. Динамичен модел, базиран на епидемичните процеси при разпространение на
бактерии и вируси с теоретичен анализ и цифрова симулация на епидемичния процес
е представен в [6]. Широко-мащабното дигитализиране на основни функции при административно и социално управление, банкиране, комуникации и т.н., като правило
Internet-базирани, направи тези функции атрактивна цел за програмисти на зловреден
софтуер, като се създават условия за мощни, а понякога и глобални кибернетични
атаки с намерение за несанкциониран достъп до информация или да нарушат или
прекъснат електронния процес на управление. Тези въздействия върху мрежите са
непрекъснати, въпреки усилията за осигуряване на защита чрез въвеждане на нови
механизми за противодействие срещу тях. Ефективността на защита и избор на подходяща и ефективна от гледна точка на разходите стратегия за противодействие в
случай на кибернетична атака зависи от успешното моделиране на процеса на разпространение на кибернетичната атака, ефективността на техниката за защита и сигурност, което дава възможност да се определи и даже намали броят на поразените
машини. В [7] се предлага стохастичен модел, който отчита факта, че различните
мрежови пътища имат различни нива на риск, както и оценка на противодействието
на защитния софтуер. Динамиката на въздействието на зловреден софтуер (worms)
върху Internet се описва с класически модел SIR(Susceptible-Infective-Removed) [3]. В
[8] се предлага модел на инфектиране на мрежата под въздействие на злонамерен
софтуер, който се описва с диференциално уравнение, описващо процеса на инфектиране и изведено непосредствено от модела на процеса на високо ниво, изразен в стохастична PEPA (Performance Evaluation Process Algebra) алгебра.
Компютърният зловреден софтуер е предназначен само за разпространение и не
въздействат върху компютърните системите, през които преминават. Въпреки това,
например, известният злонамерен софтуер на Morris и Mydoom, могат да причинят
сериозни смущения, като увеличат мрежовия трафик и предизвикат други нежелани
ефекти. Злонамереният софтуер Slammer е използвал уязвимост в софтуера на Microsoft
за бази данни на SQL и предизвика каскадни ефекти в компютърната инфраструктура, системите за резервации на авиокомпании и банковите автоматизирани банкомати
(АТМ). Различни концепции, свързани със въздействие на зловреден софтуер и класификация на съществуващите агресивни мултиплициращи се програми в Internet от
типа P2P, e-mail и IM (Instant Messaging) въздействащи са разгледани в [9], като
акцент е направен върху стратегията за откриване и противодействие на e-mail и IM
поразяващи програми.
Компютърният злонамерен софтуер се разглежда като вид компютърен вирус,
но има няколко характеристики, които отличават компютърния злонамерен софтуер
от вирусния софтуер. Основната разлика се състои това, че вирусният софтуер се разпространяват чрез дейност на оператора (потребителя) (стартиране на програма, отваряне на файл и т.н.), докато компютърният злонамерен софтуер има способността
да се мултиплицира и разпространява автоматично без човешка намеса. Освен, че мо6
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гат да се разпространява без намеса на оператора, компютърният злонамерен софтуер
има способността да се само-размножава. Това означава, този софтуер създават няколко копия от себе си, за да порази и други компютри. Това се постига чрез изпращането на масови имейли към имейл адреси на заразени със злонамерен софтуер
компютър в мрежата.
Примери на компютърен злонамерен софтуер са Stuxnet, Duqu и Flame, които
продължават да правят свои нови копия от злонамерен софтуер с основно предназначение провеждане на кибернетична война. Способността на зловредните програми да
се разпространяват и мултиплицират с високи скорости, преодолявайки защитните
механизми, ги прави основна заплаха за сигурността на разпределените компютърни
системи. В [10] e представен софтуерен сензорен комплекс за автоматично откриване
на потенциални вектори (посоки) за инфектиране на мрежата и противодействие. Обща характеристика на различни видове зловреден софтуер, вируси и ботове (автоматично генериране на данни, които заливат IP адреси в мрежата) и методите на въздействие върху приложенията и мрежовите устройства и средствата за противодействие
са представени в [11].
Internet е основната среда, използвана за извършване на компютърни престъпления. Атаките със зловреден софтуер се определят с най-висок риск за сигурността в
компютърната мрежа. Този софтуер е създаден да се разпространяват без предупреждение или взаимодействие с потребителите. Той предизвиква увеличаване на заявките за трафик, което от своя страна осигурява осъществяване на кибернетична атака.
Оценка и топологичен анализ на уязвимостта на мрежите, като и алгоритми за превенция от въздействие на кибернетични атаки с цел несанкциониран достъп до данни, както и роботизирана програма за пълно неутрализиране на зловреден софтуер са
представени в [12]. Съвременните информационни и комуникационни системи стават
все по-разнообразни и по-сложни, което ги прави привилегирована цел за мрежови и
компютърни атаки, чийто брой неимоверно нараства, а тяхното поражение не предсказуемо. В [13] e представен модел на атака, наречен AIDD (Attack Identification And
Defence). Пълна характеристика на процесите при откриване и превенция на атаки
със зловреден софтуер в съвременните компютърни мрежи е направена в [14]. За
ефективно противодействие на зловреден софтуер от съществено значение познаването на неговия source code. Характеристика и описание на някои основни source codes със
злонамерено въздействие върху приложенията и мрежовите компоненти са представени в [15]. Подробно описание на зловредния софтуер Stuxnet Worm е направено [16].
Цел на настоящото изследване е изграждане на математически модел на поведението на компютърната мрежа и динамиката на нейните възли, които са податливи,
експонирани, инфектирани и възстановени след атака на зловреден софтуер, дефиниране на основните диференциални уравнения, описващи състоянието на мрежата, т.е.
определяне на броя на звената в компютърната мрежа предразположени към атака,
експонирани на въздействие, инфектирани и възстановени след въздействие.
Статията е организирана по следния начин. В част 2 се представя математически модел на кибернетична атака. В част 3 е представено решение на системата от диференциални уравнения при равновесно състояние на компютърна мрежа. В част 4 се
определят оптималните (екстремални) стойности на характеристиките на компютърната мрежа при атака от злонамерен софтуер при равновесие на системата. В част 5 е
изведено решение на системата от диференциални уравнения при неравновесно състояние на компютърната система. В част 6 е дадено заключение и са направени изводи за приложимостта на анализа на уязвимостта на компютърната мрежа.
7
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2. Математически модел на кибернетична атака
Предлага се епидемичен модел SEIR (Susceptible-Exposed-Infectious-Recovered)
за предаване на класически вирус, който илюстрира динамиката на прякото предаване на злонамерен софтуер сред възприемчивите (податливи) – Susceptible (S), изложените (незащитени) – Exposed (E), заразените (инфектираните) – Infectious (I) и възстановените – Recovered (R) класове на компютърната мрежа. Означава се с I и R съответно инфектираният и възстановеният клас мрежи. Със символа b се означава степен на включване на нови възли (nodes) във възприемчивия клас, µ е степента на
смъртност, дължаща се на атака на злонамерения софтуер (вирус), β е степента на
инфекциозен контакт, δ е степента на пропадане възлите (nodes) в мрежата в резултат
на инфекция, τ е степента на инфектиране на експонирания незащитен клас, изложен
на инфекция.
Класове възли, податливите на инфектиране се характеризират с изчислителен
капацитет на пренасяне с нарастване k > 0, както и свойствен темп на нарастване r > 0.
Ефективността на антивирусния софтуер в дадена мрежа е ограничена поради времевият интервал на актуализиране на антивирусния софтуер и ефективността на разходите. Предлага се следната функция за възстановяване след атака със злонамерен
софтуер [3]

I , 0  I  I min
Re cI   
m, I  I min

(1)

където  е степен на възстановяване след инфектиране на I компютърните възли,
когато антивирусната програма не се използва напълно, т.е. 0  I  I min , m  .I min ,
когато I  I min , където I min е минималният брой инфектирани възли, след което се
включва антивирусната програма.
Динамиката на възлите от възприемчивия S клас се дефинира със скоростта на изменение на S чрез израза
dS
S
 r.S  ( r.S ).   (.I ).S  .S
dt
k

(2)

Динамиката на възлите от експонирания Е клас се дефинира със скоростта на изменение на Е чрез израза
dE
 (.I ).S  (   ).E
dt

(3)

Динамиката на възлите от инфектирания I клас се дефинира със скоростта на изменение на Е чрез израза
dI
 .E  (  ).I  Re c( I ) .
dt

(4)
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Динамиката на възстановяване на възлите от клас R се дефинира със скоростта на
изменение на R чрез израза
dR
 Re c( I )  R .
dt

(5)

Системата от диференциални уравнения, описващи поведението на компютърна
система, атакувана със злонамерен софтуер записана за динамиката на възприемчивостта (susceptibility), S, експозицията (exposed) E, инфекцията I, възстановяването
(Recovery) R на мрежата се записва във вида
dS
S
 r.S  ( r.S ).   (.I ).S  .S
dt
k
dE
 (.I ).S  (   ).E
dt

(6)

dI
 .E  (  ).I  Re c( I )
dt
dR
 Re c( I )  R
dt

Първите три уравнения са независими от класа R, което позволява системата от уравнения да се редуцира до три линейни диференциални уравнения, т.е.
dS
S
 r.S  ( r.S ).   (.I ).S  .S
dt
k

dE
 (.I ).S  (  ).E
dt

(7)

dI
 .E  (  ).I  Re c( I )
dt

3. Решение на системата от диференциални уравнения при равновесно
състояние на компютърна мрежа

Равновесно състояние на компютърната мрежа е това, при което променливите дефиниращи различните класове възли в мрежата са константи, т.е.
dS
dЕ
dI
0,
0,
0
dt
dt
dt
9
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С отчитане на горните условия, системата от уравнения, дефинираща равновесното
състояние на компютърната мрежа, се записва във вида
а) при 0  I  I min
S
r.S  (r.S ).   (.I ).S  .S  0
k
(.I ).S  (   ).E  0

(8)

.E  (  ).I  I  0

б) при I  I min
S
r.S  (r.S ).   (.I ).S  .S  0
k
(.I ).S  (   ).E  0

(9)

.E  (  ).I  m  0

Решението на система (8) при наличие на предразположеност на компютърната
мрежа, но отсъствие на експонирани и инфектирани възли в мрежата, т.е. E = 0, I = 0,
има вида
S

k ( r  )
.
r

(10)

Решението на система (8) при наличие на ендемично равновесие се записва във вида
S'

а.r.(k  a(  ))  k ...
.r.(k  a(  ))  k ...
а(  )
, I '
,
, Е' 
2
2
.
 . .k
 2 ..k

(11)

където а      
Като се отчете, че S ≠ 0, система (9) се записва във вида
r
r  S .   (.I )    0
k
(.I ).S  (   ).E  0

(12)

.E  (  ).I  m  0
10
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Решението на система (12) при наличие на ендемично равновесие се извършва по
следния начин. От първото уравнение се определя S
S

k ( r  .I  )
r

(13)

От третото уравнение се определя E
E

(  ).I  m


(14)

Замества се (13) и (14) във второто уравнение на (12). След преобразования се
получава следното квадратно уравнение относно инфектираните възли на мрежата в
ендемично равновесие I

 2 kI 2  [k (r  )  r (  )(  )].I  m.r.(  )  0 .

(15)

Решението за броя на инфектираните компютърни възли I има вида

I1,2 

n t
2..k . 2

.

(16)

Изразът (16) се замества в изразите (13) и (14) за определяне податливите S и
експонирани възли Е на мрежата в ендемично равновесие
S1,2 

E1,2 

2..k .( r  )  n  t
.
2..r.

(  )(n  t )  2.m..k . 2
2.k . 2 .. 2

(17)

.

(18)

При ендемично равновесие и включена антивирусна програма, I1,2  I min , т.е.

I1,2 

n t
2..k . 2

 I min ,

(20)

откъдето условието за ендемично равновесие при включена антивирусна програма се
записва във вида

t  I min .2..k . 2  n

(21)
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4. Определяне на оптималните (екстремални стойности) на характеристиките на компютърната мрежа при атака от злонамерен софтуер при равновесие
на системата

За тази цел се изчисляват матриците на Jacobian на системите от уравнения (8) и
(9) и определят техните характеристични числа, които позволяват тяхното сингулярно разложение. За системата от уравнения (8), чрез левите страни на равенствата се
дефинират следните вектори
S
A  r.S  ( r.S ).   (.I ).S  .S
k

B  (.I ).S  (  ).E

(22)

C  .E  (  ).I  I
За системата от уравнения (9), чрез левите страни на равенствата се дефинират следните вектори
S
A  r.S  ( r.S ).   (.I ).S  .S
k

B  (.I ).S  (  ).E

(23)

C '  .E  (  ).I  m
Матрицата на Jacobian на системата от уравнения (8) при 0  I  I min има вида

 A
 S
 B
J1  
 S
 C
 S

A
E
B
E
C
E

A  

S
0
 S

I  r  2.r. k   (.I )  
 

B  

.I
 (   )
.S

I  
0

 (    )
C  


I  

(24)

Матрицата на Jacobian на системата от уравнения (9) при I  I min има вида
 A
 S
 B
J2  
 S
 C '
 S

A
E
B
E
C '
E

A  

S
0
 S 
I  r  2.r. k   (.I )  
 

B  

.I
 (   )
.S  .
I  
0

 (  )
C '  


I  
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1. В случай на пълно равновесие на компютърната мрежа, т.е. S = 0, E = 0, I = 0
(отсъствие на предразположеност, експозиция за инфекция и инфекция на възлите)
характеристичните числа на матрицата J1 имат следните стойности, които са елементи на диагонала на екстремалната матрица Ĵ1 от сингулярното разложение на J1

0
0

r  

ˆJ   0

(



)
0
1 
.
 0
0
 (    )

(26)

За да се постигне асимптотическо равновесие и глобална стабилност в компютърната
мрежа при 0  I  I min с течение на времето характеристичните числа следва да
бъдат отрицателни, което поставя условието r   .
В случай на пълно равновесие на компютърната мрежа, т.е. S = 0, E = 0, I = 0
(отсъствие на предразположеност, експозиция за инфекция и инфекция на възлите)
характеристичните числа на матрицата J 2 имат следните стойности, които са елементи на диагонала на екстремалната матрица Ĵ 2 от сингулярното разложение на J 2

0
0 
r  
0  .
Jˆ 2   0
 (   )
 0
0
 (  )

(26)

За да се постигне асимптотическо равновесие и глобална стабилност в компютърната
мрежа при I  I min с течение на времето характеристичните числа следва да бъдат
отрицателни, което поставя отново условието r   .
2. При наличие на предразположеност на компютърната мрежа при времево условие
t  t0 , където t 0 определя момента на асимптотическа константна предразположеност S и отсъствие на експонирани и инфектирани възли в мрежата, т.е.
S

k ( r  )
, E = 0, I = 0,
r

матрицата на Jacobian



S
0
 S 
r  2.r.   
k


0
 (   )
.S  ,
J3  

0

 (  )




се записва във вида
13

(27)

Годишник на БСУ

том XXXVIII, 2018

k ( r  ) 

0

  (  r )
r 

k ( r  ) 
.
 (  ) .
J3   0
r



 (  ) 
 0



(28)

Характеристичните числа на матрицата J 3 имат следните стойности, които са елементи на диагонала на екстремалната матрица Ĵ 3 от сингулярното разложение на J 3


  (  r )

ˆJ   0
3 


 0


0
 f  g2  4 f
2
0





0
,

 f  g2  4 f 

2


където f  2     , g  (  )(  ) 

0

(29)

..k ( r  )
.
r

Характеристичните числа на J 3 следва да бъдат отрицателни, което поставя отново
условието r   и f  g 2  4 f .
3. При наличие на фиксирана предразположеност на компютърната мрежа към атака
k ( r  )
със злонамерен софтуер, асимптотически дефинирана с израза S 
при вреr
мево условие t  t0 и динамика на експонирани и инфектирани възли в мрежата, т.е.
E = var ≠ 0, I = var ≠ 0, системата от диференциала уравнение за Е и I се записва във
вида
dE
k .( r  )
 (   ).E  .
.I
r
dt

(30)

dI
 .E  (    ).I
dt

(31)

Матрицата от коефициенти на системата от диференциални уравнения се записва във
вида
k .(r  ) 

 (  ) .

r
 

(
)









(32)
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Характеристичните числа λ на матрицата с коефициентите на диференциалните уравнения (32) се изчисляват от следното уравнение
k .(r  ) 

 (   )  
.
  0,
det 
r











(
)



(33)

откъдето се получава следното квадратно уравнение относно характеристичните числа
λ на матрица (32)
2  (   2    )  (   )(    ) 

..k ( r  )
.
r

(34)

За да се получат асимптотично намаляващи стойности на възлите от класове E и I,
следва характеристичните числа да имат реални отрицателни стойности, което се
..k (r  )
,
постига в два случая, при r   , а когато r   и при (   )(    ) 
r
откъдето следва
..k (r  )
1.
r.(  )(    )

(35)

Дясната част на неравенство (35) се означава с
R0 

..k (r  )
r.(  )(    )

(36)

и определя базовия репродукционен брой от нови инфектирани компютърни възли,
причинени от инфекция на предразположената към инфекция популация от компютърни възли в мрежата.
При R0  1 злонамереният софтуер не може да въздейства върху мрежата, която
остава асимптотически локално стабилна. При R0  1 злонамереният софтуер атакува
компютърната мрежа, която става нестабилна.
Решението на квадратното уравнение (34) има вида

1,2

..k (r  ) 

 (  2    )  (  2    ) 2  4(  )(    ) 

r


(37)

2

Доминиращото характеристично число от сингулярното разложение на матрицата
(32) определя динамиката на изменение на класовете E и I. При t  t 0 се регистрира
максимум в класа E на експозиция на зловреден софтуер. При t  t1  t 0 се регистрира максимум в класа I на инфекция при въздействие на зловреден софтуер.
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5. Решение на системата от диференциални уравнения при неравновесно
състояние на компютърната система

Поведението на компютърна мрежа, атакувана със злонамерен софтуер, представена с динамиката на възприемчивостта (susceptibility), S, експозицията (exposed)
E, инфекцията I, възстановяването (Recovery) R на възлите на мрежата се изразява с
диференциални уравнения от вида
dS
dE
dI
0,
0,
 0,
dt
dt
dt

(38)

което с отчитане на функционалната зависимост на параметрите на поведение на
компютърната мрежа, S, E, I се записва чрез пълната системата от диференциални
уравнения
dS
S
 r.S  ( r.S ).   (.I ).S  .S
dt
k

dE
 (.I ).S  (  ).E
dt

(39)

dI
 .E  (  ).I  .I
dt
dR
 Re c( I )  R
dt

При 0  I  I min системата от диференциални уравнения (39) се записва във вида
dS
S
 r.S  ( r.S ).   (.I ).S  .S
dt
k

dE
 (.I ).S  (  ).E
dt
dI
 .E  (  ).I  I
dt

(40)

dR
 .I  .R
dt

б) при I  I min системата от диференциални уравнения (39) се записва във вида
dS
S
 r.S  ( r.S ).   (.I ).S  .S
dt
k
16
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dE
 (.I ).S  (  ).E
dt

(41)

dI
 .E  (  ).I  m
dt
dR
 m  .R
dt

Системите от уравнения (40) и (41) могат да бъдат обединени при условие I  I min ,
при което m  .I min . При тези условия първото и четвъртото диференциални уравнения могат да бъдат решени по отделно.
Решението на първото диференциално уравнение, записано във вида
dS
r
 ( r  .I min  ).S  .S 2
dt
k

(42)

се извършва в съответствие с решението на диференциалното уравнение на Bernoulli.
Прави се следната субституция

 r
а  (r  .I min  ) , b     ,
 k

(43)

при което уравнение (42) се записва във вида
dS
 S '  a.S  b.S 2
dt

(44)

Допуска се, че S = const, тогава лявата и дясна част на (44) се разделя на S, при което
се получава
S'
S

2



a
b
S

(45)

Въвежда се нова функция z  z (t ) и определя нейната първа производна z '  z ' (t ) , т.е.
z  z (t ) 

1
dz (t )
S'
.
 S 1 , z '  z ' (t ) 

S
dt
S2

(46)

Уравнение (45) получава вида

z ' a.z  b ,

(47)
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чието решение се записва по следния начин

  

  

z  exp a.dt C  b. exp a.dt .dt

Като се отчете, че S  z 1 , решението на диференциалното уравнение за S се получава във вида

S

 
C   b.exp a.dt .dt 
exp  a.dt

(48)

Като се отчете, че a и b константни величини, решението на (48) може да се запише
S

exp  a.t 
C  (b / а ). exp a.t 

(49)

При t = 0, S (t 0 )  S 0 , откъдето интеграционната константа се получава C  S 0 1 . За
класа предразположени компютърни възли се получава следният израз
S (t ) 

E 0 .е  a.t
1  E 0 .(b / а ).e a.t

,

(50)

 r
където а  (r  .I min  ) , b     .
 k
Решението на четвъртото диференциално уравнение, записано във вида
dR
 .R  m ,
dt

(51)

се решава в съответствие с решението на нехомогенни диференциални уравнения от
първи ред при начални условия R (t  0)  0 , което е сума от решението за свободната
компонента и решението за принудителната компонента, т.е.

R(t )  R0 (t )  Rc

(52)

Първо, намира се решението на хомогенното диференциално уравнение, записано за
свободната компонента R0 на R във вида

dR0
dR0
 .dt ,
 .R0  0 или
R0
dt

(53)
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откъдето след интегриране се получава

ln R0  .t  C или R0 (t )  C.e .t ,

(54)

където C е интеграционна константа, определяща се от началните условия за R.
Определя се принудителната компонента Rc на R от диференциалното уравнение
dRc
 Rc  m .
dt

(55)

По дефиниция свободният член на диференциалното уравнение е константна величиdRc
на, т.е. принудителната компонента Rc е константна величина, т.е.
 0 . Тогава
dt
като резултат от (55) следва

Rc  m .

(56)

Изразите (54) и (56) се поставят в (52)

R(t )  C.e .t  m .

(57)

При t  0 , R(0)  0 , откъдето C  m .
Решението на нехомогенното диференциално уравнение получава вида





R(t )  m 1  e .t .

(58)

Изразът (58) описва динамиката на възстановяване на компютърните възли. Максималният брой компютърни възли от класа възстановени при t   e m .
Намира се решението на съвместната система от второто и третото диференциални
уравнения при известна времева зависимост на S, дефинирана с (50), която се записва
във вида

E0 .е  a.t
dE 
 E  (  ).E 
..I ,
dt
1  E0 .b.e a.t

(59)

dI 
 I  .E  (    ).I .
dt

(60)
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От уравнение (60) се определя E и E както следва
E

I  (    ).I  I  (    ).I
, E



(61)

Изразите (61) се заместват в (59), при което се получава

..Е 0 .e  a.t
I  (    2.  ).I  (  )(    ) 
1  E 0 .(b / а ).e a.t



.I  0


(62)

Характеристичното уравнение на (62) се записва във вида

..Е0 .e  a.t 
 2  (    2.  ).  (  )(    ) 
.  0
1  E 0 .(b / а ).e a.t 


(63)

За да се получат решения за E и I асимптотически намаляващи се при t   следва
да се удовлетворява условието
(   )(    ) 

..Е 0 .e  a.t

(64)

1  E 0 .(b / а ).e a.t

Решението на (63) има вида


..E0 .e a.t 
 (  2    )  (  2    ) 2  4(  )(    ) 

1  E0 .(b / а).e a.t 

1,2 
(65)
2

За решение на характеристичното уравнени (63) се избира коренът с по голяма абсолютна стойност, който се означава с () .
Решението на диференциалните уравнения (60) се записва във вида
I  C.e .t .

(66)

Интеграционната константа се определя от условие C  I (0)  I 0  I min при t  0 ,
т.е. I  I 0 .e .t

20

Годишник на БСУ

Замества се (66) в E 

E

том XXXVIII, 2018

I  (    ).I
при което се получава


(      ).C.e  .t
.


(67)

Интеграционната константа се определя от условие E  E (0)  E 0 при t  0 , откъдето се получава
C

E 0 .
.


(68)

Изразът в (67) се записва във вида

E  Е0 .e .t .

(69)

Изведените аналитични изрази за определяне на динамиката на основните процеси при въздействие на злонамерен софтуер могат да бъда използване за изграждане
на симулационни модели на поведение на компютърните мрежи, на базата на които
да се разработят защитни стратегии за противодействие.
6. Заключение
Приведени са основните диференциални уравнения, описващи състоянието на
компютърната мрежа при въздействие със злонамерен софтуер. Получени са решения
на диференциалните уравнения при равновесие на компютърната система и при отсъствие на равновесие на процесите на податливост, експозиция, инфектиране и възстановяване след атака със злонамерен софтуер. Приложени са оригинални решения
на нехомогенните диференциални уравнения и системата от нехомогенни диференциални уравнения. Разработената методика за оценка на поведението на компютърна
мрежа може да бъде приложена при априорно известен закон на въздействие, подчиняващо се, като правилo, на разпределението на Poisson.
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Financial University under the Government of the Russian Federation
Аннотация: Анализ финансовых потоков, возникающих в связи с функционированием
паевых инвестиционных фондов в РФ, актуален как для непосредственных
участников финансовых отношений, так и для государственных организаций,
осуществляющих финансовое управление и контроль. Однако в РФ не решены
вопросы информационного и методического обеспечения экономико-статистической
оценки финансовых показателей паевых инвестиционных фондов. Имеющиеся
публикации и аналитические материалы, представленные в Интернете на сайте
Национальной лиги управляющих и на специализированном инвестиционном сайте
„Investfunds“, являются экспертными оценками на незначительном временном
интервале и не дают представления о динамических тенденциях и перспективах
коллективного инвестирования в РФ. В этой связи в статье предложена попытка
преодоления вышеуказанных недостатков.
Ключевые слова: Инвестиционные фонды; закрытые, интервальные, открытые
паевые инвестиционные фонды, управляющие компании, динамика финансового рынка.
Классификация экономической литературы JEL: Е22 Инвестиции • капитал •
нематериальный капитал • производственная мощность; F43 Экономический рост
открытых экономик; G11 Формирование портфеля ценных бумаг • инвестиционные
решения; G15 Международные финансовые рынки; G33 Банкротство • ликвидация;
O11 Макроэкономический анализ экономического развития.
Annotation: The analysis of financial flows arising in connection with the functioning of
mutual investment funds in the Russian Federation is relevant both for direct participants
in financial relations and for state organizations exercising financial management and
control. However, in the Russian Federation, the issues of informational and
1
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methodological support of economic and statistical evaluation of the financial indicators of
mutual investment funds have not been resolved. Available publications and analytical
materials presented on the Internet on
the website of the National League of Governors and on the specialized investment website
Investfunds are expert estimates for a small time interval and do not give an idea of the
dynamic trends and prospects for collective investment in the Russian Federation. In this
regard, the article proposed an attempt to overcome the above disadvantages.
Keywords: Investment funds; closed, interval, open-ended mutual funds; management
companies; financial market dynamics.
American Economic Association - JEL Codes: E22; F43; G11; G15; G32; O11
Выводы:
 Анализ стуктуры российского рынка коллективного инвестирования и
деятельности его институтов в целом показывает, что на сегодняшний день
современные фонды сдерживают участие в осуществлении функции модернизации
несовершенство законодательной базы. Кроме того уровень развития финансового
рынка в РФ не способствует эффективному управлению коллективными
инвестициями в долго- или среднесрочной перспективе.
 Финансовые операции паевых инвестиционных фондов могут быть выгодны
инвесторам только на коротких временных отрезках (менее года), т.е. имеют ярко
выраженный спекулятивный характер.
 Приток средств в отечественную систему коллективного инвестирования
возможен при условии достижения макроэкономической стабильности, повышения
уровня благосостояния населения, увеличения доли среднего класса населения в
обществе, наличия государственных компенсационных механизмов, в частности
гарантии возвратности и необесценения вложенных в паи средств, (например, путем
страхования вложений частных инвесторов в ПИФ по аналогии с банковскими
вкладами).
I часть
Анализ финансовых потоков, возникающих в связи с функционированием
паевых инвестиционных фондов в РФ, актуален как для непосредственных участников
финансовых отношений, так и для государственных организаций, осуществляющих
финансовое управление и контроль. Однако в РФ не решены вопросы информационного и методического обеспечения экономико-статистической оценки финансовых
показателей паевых инвестиционных фондов. Имеющиеся публикации и
аналитические материалы, представленные в Интернете на сайте Национальной лиги
управляющих и на специализированном инвестиционном сайте Investfunds, являются
экспертными оценками на незначительном временном интервале и не дают
представления о динамических тенденциях и перспективах коллективного инвестирования в РФ. В этой связи в статье предложена попытка преодоления
вышеуказанных недостатков.
Первые паевые инвестиционные фонды в РФ стали организовываться в конце
1996 г. За короткий промежуток времени фонды показали свою надежность, что
позволило повысить их инвестиционную привлекательность. В 2005 г. количество
паевых инвестиционных фондов и управляющих компаний выросло в 2 раза. К
началу 2008 г. на рынке паевых инвестиционных фондов функционировало около
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300 управляющих компаний и более 1000 инвестиционных фондов. Следует отметить, что период с 2003 по 2007 г. отличался своей стабильностью и именно на него
приходится пик развития паевых инвестиционных фондов. Так, в 2007 г. количество
управляющих компаний выросло более чем на 40 %.
Мировой финансовый кризис 2008-2009 г. оказал негативное воздействие на
развитие системы коллективного инвестирования в целом, в том числе и на развитие
паевых инвестиционных фондов. Необходимо отметить, что если в начальный период
бурного развития паевых инвестиционных фондов наблюдались рост их количества,
расширение перечня объектов для вложений, активное обращение инвестиционных
паев на бирже, то в 2008 г., наоборот, управляющие компании вынуждены были
оптимизировать свою работу в части сокращения расходов. Многие фонды перестали
работать на отечественном финансовом рынке, инвестиционные паи стали распространяться на внебиржевом рынке. На рынке коллективного инвестирования происходили и структурные изменения – количество открытых паевых фондов сократилось, но
увеличилось число фондов недвижимости, фондов прямых инвестиций, фондов
денежного рынка.
II часть
Если проанализировать динамику изменения количества управляющих компаний с начала их деятельности на финансовом рынке до 2008 г. (острой фазы
мирового финансового кризиса), можно определить масштаб их роста по экспоненциальной кривой, составившего в указанном году 549 компаний. Начиная с 2009 г. и
на современном этапе функционирования управляющих компаний можно видеть
существенное уменьшение их количества ежегодно на 20- 30 компаний (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика количества управляющих компаний в РФ
По данным НАУФОР, в настоящее время под управлением российских
управляющих компаний находятся активы на сумму 5,5-6 трлн рублей. Более 3 трлн
рублей из них – пенсионные ресурсы, в их структуре около 2 трлн рублей –
пенсионные накопления. Порядка 44 млрд рублей пенсионных накоплений граждане
передали управляющим компаниям. В паевых инвестиционных фондах находится
около 2,5 трлн рублей.
Однако 75% этих активов – это активы квалифицированных инвесторов. В розничных открытых паевых фондах аккумулировано 128 млрд рублей, пайщиками от25
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крытых фондов являются около 400 тыс. граждан. Кроме того, в доверительном
управлении у крупнейших компаний находится не менее 154 млрд рублей (в прошлом году этот показатель составлял 120 млрд рублей).
По состоянию на 03.02.2017 г. банком России официально было зафиксировано
331 организация, осуществляющая деятельность по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами. Но количество управляющих компаний постоянно меняется: некоторые лишаются лицензии, и на смену одним компаниям приходят другие. За последние пару
лет количество управляющих компаний стало сокращаться, так как ужесточились тр
ебования к ведению деятельности, связанной с инвестиционными фондами. По состоянию на 28.04.2017 количество управляющих компаний сократилось до 320.
На рисунке 2 показано, как изменялось количество управляющих компаний с
1996 года и по настоящее время.
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Рисунок 2. Динамика появления новых
управляющие компании 1996-2017 гг.
На рисунке 3 показано, на каких фондах преимущественно специализируются
управляющие компании. К февралю 2017 года было зафиксировано, что 16 компаний
управляющих компаний не имеют в управлении паевых инвестиционных фондов, из
них 14 компаний не осуществляют деятельность. Также было установлено, что 102
управляющие компании занимаются исключительно закрытыми паевыми инвестиционными фондами для квалифицированных инвесторов, 114 компаний управляет
закрытыми паевыми инвестиционными фондами недвижимости. Управлением
пенсионных накоплений и пенсионных резервов занимается 33 управляющие
компании, открытыми и интервальными паевыми инвестиционными фондами зани26
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мается 21 компания. Стоит отметить, что большинство управляющих компаний
связывает свою деятельность практически со всеми категориями фондов сразу –
таких управляющих компаний 141.
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Рисунок 3. Деятельность управляющих компаний
Анализируя деятельность управляющих компаний, можно сделать вывод, что
их большая часть занимается управлением разных фондов, охватывая и закрытые
паевые инвестиционные фонды, и открытые, а также интервальные. Кроме того, специализация фондов, которыми занимается наибольшее число управляющих компаний,
также многогранна и включает в себя такие категории, как: смешанные фонды
недвижимости, фонды прямых инвестиций, долгосрочных прямых инвестиций, неотраслевые фонды акций, рентные фонды недвижимости, земельные фонды
недвижимости, хедж-фонды, рентные, строительные фонды недвижимости, венчурные
фонды, фонды художественных ценностей, эндаумент-фонды, девелоперские фонды
недвижимости, фонды облигаций, денежные фонды, смешанные фонды финансового
сектора, фонды страховых ресурсов, смешанные фонды топлива, фонды смешанного
потребительского сектора, а также фонды пенсионных накоплений и пенсионных резервов.
Также большое число управляющих компаний занимается исключительно
закрытыми паевыми инвестиционными фондами недвижимости, в том числе для квалифицированных инвесторов.
III часть
Исследование деятельности управляющих компаний показало, что на данный
момент паевые инвестиционные фонды недвижимости занимают первое место среди
закрытых инвестиционных фондов. Успешное развитие данной категории можно
объяснить особенными возможностями. Кроме того, что данные фонды обладают
всеми преимуществами закрытого паевого инвестиционного фонда, они также позволяют реализовывать практически любые проекты в данной сфере. Паевые фонды
недвижимости обладают достаточно широким спектром использования. В первую
очередь данные фонды эффективны как инструмент реализации строительных и
девелоперских проектов, а также как вариант управления активами для обширного
круга компаний.
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Закрытые паевые инвестиционные фонды для квалифицированных инвесторов
также занимают лидирующую позицию на рынке коллективных инвестиций.
Статус квалифицированного инвестора определен в Федеральном законе „О
рынке ценных бумаг”. По сравнению с другими участниками рынка, квалифицированным
инвесторам предоставляется намного меньше защиты, так как данный статус
предполагает владение соответствующими знаниями о рынке ценных бумаг, а также
адекватную оценку собственных рисков. Таким образом, квалифицированные инвесторы имеют доступ к наиболее рискованным инструментам, а значит и к более
доходным. Согласно Положению о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов (АИФ) и активов паевых инвестиционных фондов (ПИФ),
утвержденному Приказом ФСФР России от 20 мая 2008 года № 08-19/ пз -н, к
фондам для квалифицированных инвесторов относятся:
 венчурные фонды;
 фонды прямых инвестиции;
 кредитные фонды;
 хедж-фонды;
 фонды недвижимости (с расширенной инвестиционной декларацией).
На рисунке 4 показано соотношение различных фондов для квалифицированных
инвесторов на российском рынке коллективных инвестиций. Таким образом,
большинство фондов для квалифицированных инвесторов, примерно 59%, относятся
к фондам недвижимости; приблизительно 29% приходится на фонды прямых
инвестиций; около 6 % занимают кредитные фонды, а хедж-фонды и венчурные
фонды имеют практически равные доли среди других фондов, равные приблизительно по 3%.
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Рисунок 4. Соотношение различных фондов для квалифицированных
инвесторов на российском рынке коллективных инвестиций
Легенда: К – кредитные фонды, ХФ – хедж-фонды, Н – фонды недвижимости,
ПИ – фонды прямых инвестиций, В – венчурные фонды
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Ранее уже были указаны преимущества фондов недвижимости, что объясняет
их большую популярность на российском рынке коллективного инвестирования.
Можно выделить следующие причины сложившегося положения:
Первая, рост за последний год аннулированных лицензий управляющих компаний (с 53 до 93 ед.). В данном случае сокращение числа управляющих компаний
происходит из-за активизации деятельности государственного финансового регулятора
по ликвидации „компаний-пустышек”, так как государственный регулятор считает
активными только те компании, которые регулярно отправляют отчетность в службу
и имеют ненулевые показатели в балансах имущества фонда;
Вторая, постепенный отток пайщиков (сокращение количества паев фиксируется
у большинства фондов), обусловливающий снижение прибыли у самих управляющих
компаний и, как следствие, переход их в разряд нерентабельных.
В таблице 1 представлена структура паевых инвестиционных фондов в России.
В первую очередь отметим, что наибольшую долю по численности занимают закрытые паевые инвестиционные фонды, их доля составляют 66,1 %. На долю открытых
паевых фондов приходится 29,7 %, интервальные фонды занимают 4,2 %. Следует
отметить, что наиболее привлекательными для средних и мелких инвесторов являются открытые фонды, что подтверждается и сложившимися мировыми тенденциями. В
долгосрочной перспективе они рассматриваются наиболее доходными и надежными:
инвестор имеет возможность достаточно быстро продать свои ценные бумаги, что
существенно отличает данный объект например, от продажи недвижимого имущества.
На начало 2016 г. в России зарегистрировано 1463 паевых инвестиционных
фонда, из которых 93,6 % относятся к разряду работающих, еще 22 фонда находятся
в стадии формирования.
Таблица 1. Структура зарегистрированных паевых
инвестиционных фондов РФ по состоянию на 11.01.2016 г.
(составленная автором по данным Национальной лиги управляющих)
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Динамика количества паевых инвестиционных фондов показывает рост только
по закрытым ПИФ, тогда как число открытых и интервальных ПИФ является
постоянным с 2007 г. Это объясняется тем, что к закрытым паевым инвестиционным
фондам, проявили интерес коммерческие банки, у которых на балансе числится
значительная доля недвижимости. В соответствии с нормативами они не могут
держать в объектах недвижимости сумму, превышающую десять процентов всех
активов. На практике этот показатель значительно выше, поэтому банки
заинтересованы передать данные активы со своего баланса в управляющую
компанию паевого инвестиционного фонда, не желая невыгодно продавать объект
недвижимости.
На конец 2015 г. в закрытых ПИФ было аккумулировано свыше 410 млрд руб.
Это составляет более 75% всех денежных сумм, которые находятся под управлением
российских фондов паевых инвестиций и отражены в ежеквартально публикуемых
балансах имущества фондов.
Представленная таблица 1 позволяет так же проанализировать структуру фондов в зависимости от направления инвестирования средств. Как видно из данных
таблицы, открытые и интервальные фонды в качестве объекта инвестирования
средств предпочитают акции и смешанные инвестиции. Они занимают 44-42% и
24,9-33,9%, соответственно. Касательно закрытых фондов можно отметить, что
наибольшее предпочтение здесь отдается более специализированным объектам
инвестирования. В частности, более 60 % занимают операции с недвижимостью,
выполняемые фондами недвижимости, рентными фондами и фондами прямых
инвестиций. В данные операции размещают свободный капитал крупные инвесторы.
В действительности величина активов закрытых ПИФ гораздо больше, так как
значительная часть таких фондов предназначена для квалифицированных инвесторов,
а российское законодательство в настоящее время запрещает публиковать любую
информацию о подобных фондах, включая сведения об объемах средств, находящихся под управлением, поэтому анализировать рынок закрытых ПИФ довольно
сложно.
Фонды недвижимости в структуре закрытых паевых инвестиционных фондов
представляют значительный интерес для профессиональных пайщиков, эти фонды
занимают 1 место по степени распространенности, их доля в общей структуре всех
фондов по состоянию на 1.01.2015 г. достигла 40%. На втором месте – самый
популярный среди открытых паевых инвестиционных фондов - фонд акций. Фонды
смешанных инвестиций занимают третью позицию по степени распространенности
среди фондов (рисунок 5 Сост. по данным: Национальная лига управляющих: офиц.
сайт - url. http://www.nlu.ru.
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Рисунок 5. Долевой состав работающих паевых
инвестиционных фонд ов РФ по состоянию на 01.01.2016 г.
IV часть
Аналитики предрекают указанным паевым инвестиционным фондам большое
будущее. Не менее интересным для потенциальных вкладчиков является тот факт,
что управляющие компании стали обращать внимание не только на крупных
участников инвестиционного рынка (как правило, девелопперов), но и на тех, кто в
состоянии вложить на первоначальном этапе около 100 тыс. руб. Усиление
популярности фондов недвижимости также объясняется и тем, что вложение денег в
фонд недвижимости менее рискованно, чем прямые (непосредственные) инвестиции
в недвижимость, поскольку работа управляющих компаний в этом случае находится
под надзором многочисленных контролирующих государственных органов: Банка
России, специализированного депозитария, регистратора и аудитора. К тому же,
фонд недвижимости - достаточно выгодный выбор для тех вкладчиков, которые не
умеют самостоятельно проводить исследование рынка, чтобы понять, какой сегмент
рынка недвижимости сегодня наиболее привлекателен. В современных экономических
условиях, фонды недвижимости превратились по сути своей, в рентные фонды,
поскольку объект капитального строительства уже сдан в аренду и приносит стабильный, высокий доход.
Закрытые паевые инвестиционные фонды, если проанализировать динамику
числа паевых фондов трех типов в 2009 г., были явными лидерами по приросту количества фондов. Отдельно стоит отметить появление такого понятия, как фонды, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Бурный рост таких фондов в 2009 г.
(включая те фонды, которые существовали ранее и были предназначены для всех
категорий инвесторов) во многом связан с экономическим кризисом. Так, кредитные
фонды помогают банкам „расчистить” баланс, принимая на себя бремя плохих долгов и освобождая кредитные учреждения от необходимости резервировать значительный объем средств под них.
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Хедж-фонды, рентные, кредитные фонды и фонды товарного рынка впервые
появились в 2009 г. и к концу года их количество составило 2, 35, 36, и 1,
соответственно. Все существующие на данный момент венчурные фонды, фонды
прямых инвестиций, хедж-фонды, кредитные фонды ориентированы на
квалифицированного инвестора. Если в начале 2008 г. число открытых и интервальных ПИФ превышало на 33% число закрытых фондов, то к началу 2010 г. количество
фондов закрытого типа стало больше, чем открытых и интервальных, и составляло
уже 59% от общего количества зарегистрированных паевых инвестиционных фондов,
а на начало 2 013 г. - уже 66 %. Таким образом, рынок стал более закрытым и непрозрачным (фонды для квалифицированных инвесторов, согласно российскому
законодательству, не раскрывают данные). Такая динамика объясняется, в числе
прочих институциональными факторами.
На финансовом рынке появились относительно недавно новые паевые инвестиционные фонды, такие как кредитные фонды, фонды товарного рынка, хеджфонды, расширяющие возможности диверсификации рисков вложений для
пайщиков. Хедж-фонды, товарные фонды предлагают возможность вложения
средств пайщиков в драгоценные металлы, а также в такие финансовые инструменты,
в которых в виде базового актива выступают различные виды товаров, котируемых
на биржах. Кредитные фонды в составе своих активов могут включать денежные
требования по договорам займа, кредитным договорам, а также имущество (в том
числе имущественные права), которое представлено в банк в виде залога. Такой
актив, как иностранные и российские депозитарные расписки на различные ценные
бумаги эмитентов могут быть включены в состав активов хедж-фондов.
Что касается привлечения денежных средств ПИФ, можно отметить, что в целом
настроение инвесторов на рынке коллективных инвестиций за рассматриваемый период
укладывается в общую схему довольно типичного поведения массового инвестора.
Происходящие кризисные явления в экономике значительно сократили
перечень объектов для инвестирования в связи с уменьшением спроса на них со
стороны потенциальных инвесторов. В такие кризисные периоды значительная часть
населения предпочитает вкладывать сбережения в консервативные инструменты депозиты в банках, вложения в недвижимость, иностранную валюту, накопительное
страхование. В этом случае паевые инвестиционные фонды представляют интерес
только как долгосрочный инструмент для вложений на период от одного года и
больше. Следует отметить, что в будущем, по мере преодоления кризисных явлений,
с восстановлением фондового рынка, с ростом котировок сырья на товарных рынках,
с ростом благосостояния населения вложения в паевые инвестиционные фонды
принесут весомый доход, поэтому категория населения, которая склонна к риску,
останется приверженцем паевых фондов как института коллективного инвестирования.
К 2020 году российский рынок коллективных инвестиций должен значительно
повысить свой вес по отношению к ВВП стр аны, а также являться важнейшим
инфраструктурным звеном в финансовой системе РФ. Принимая во внимание характер развития российского финансового рынка с доминированием банков, система
коллективных инвестиций должна являться второй по значимости с позиции аккумулирования средств и вовлечения их в финансовый оборот.
По базовым качественным характеристикам рынок должен догнать развитые
экономики с континентальным типом организации национальных финансовых систем
и доминированием банковских структур, а по количественным параметрам – войти в
число 5-7 крупнейших национальных финансовых рынков.
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Совокупно целевые показатели развития сегмента коллективных инвестиций
как части финансовой системы РФ можно представить следующим образом:
Таблица 2. Сводные целевые показатели российского рынка
коллективных инвестиций до 2020 г.

Дополнительные целевые индикаторы российского рынка коллективных инвестиций представлены в таблице 3.
Таблица 3. Дополнительные целевые индикаторы российского рынка
коллективных инвестиций в 2020 г.

Графически целевые качественные показатели развития российского рынка
коллективных инвестиций к 2020 г. представлены на рисунке 6.

Рисунок 6. Целевые качественные показатели развития российского рынка
коллективных инвестиций к 2020 г.
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Достижение подобных целей требует поддержания высокого среднего темпа
роста активов отрасли – на уровне 25-30% в год. Соответственно, в ближайшие годы
эксперты ожидают опережающие темпы роста – до 60-70% в год, с замедлением до
10-15% в год по мере укрупнения и становления рынка.

Рисунок 7. Рост основных показателей рынка
коллективного инвестирования
Определение перспектив развития финансовых институтов, прежде всего
инвестиционных фондов, обуславливает необходимость новых алгоритмов и механизмов привлечения средств инвесторов на рынок коллективных инвестиций. На наш
взгляд, в условиях кризиса на финансовых рынках, необходимо использовать
возможности инвестиционных фондов в целях модернизации экономики страны,
перехода на инновационный тип развития. Особенно важным представляется
модернизация инфраструктурных основ отечественной экономики, что требует нестандартных источников инвестирования.
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Рисунок 8. Прогноз изменения структуры рынка
коллективных инвестиций в 2007-2020 гг.
Вместе с тем анализ стуктуры российского рынка коллективного инвестирования и деятельности его институтов в целом показывает, что на сегодняшний день
современные фонды сдерживают участие в осуществлении функции модернизации
несовершенство законодательной базы. Кроме того уровень развития финансового
рынка в РФ не способствует эффективному управлению коллективными инвестициями в
долго- или среднесрочной перспективе. Финансовые операции паевых инвестиционных фондов могут быть выгодны инвесторам только на коротких временных отрезках (менее года), т.е. имеют ярко выраженный спекулятивный характер. Приток
средств в отечественную систему коллективного инвестирования возможен при
условии достижения макроэкономической стабильности, повышения уровня
благосостояния населения, увеличения доли среднего класса населения в обществе,
наличия государственных компенсационных механизмов, в частности гарантии
возвратности и необесценения вложенных в паи средств, (например, путем страхования вложений частных инвесторов в ПИФ по аналогии с банковскими вкладами).
Список литературы (Web-ресурсов):
1. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ „Об инвестиционных фондах”
//СПС „Консультант Плюс”.
2. Абрамов А.Е. Инвестиционные фонды: учебное пособие. М.: Альпина Бизнес
Букс, 2005 г.
3. http://www.bloomberg.com/ - Информационный портал Блумберг.
4. http://www.ffms.ru/ - Служба Банка России по финансовым рынкам.
5. http://www.investfunnds.ru/ - информационный портал по инвестиционным фондам
России.
6. httр://www.nlu.ru/ - Национальная лига управляющих.
7. http://www.pif.investfunds.ru/ - информационный портал паевых инвестиционных
фондов.
35

Годишник на БСУ

том XXXVIII, 2018

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ОПАСНО СЪБИТИЕ
проф. д-р инж. Радостин Симеонов Долчинков
Бургаски свободен университет

RISK MANAGEMENT IN A DANGEROUS EVENT
Prof. Dr. Radostin Dolchinkov
Burgas Free University
Анотация: Оценката на риска се явява дейността, която обхваща всички мероприятия, осъществявани за обезпечаване, подобряване и продължаване на безопасните условия на труд в дадено предприятие. Целта на тази дейност е предотвратяване на злополуките и минимизиране на евентуалните щети.
Ключови думи: оценка на риска, опасни събития, тежест и вреда.
Abstract: Risk assessment is the activity that covers all activities undertaken to secure,
improve and maintain safe working conditions in an enterprise. The purpose of this activity
is to prevent accidents and minimize possible damage.
Key words: risk assessment, dangerous events, severity and harm.

Средата, в която се развива опасно събитие, крие много потенциални опасности,
които могат да причинят злополуки.
Оценката на риска /ОР/ се явява дейността, която обхваща всички мероприятия,
осъществявани за обезпечаване, подобряване и продължаване на безопасните условия на труд в дадено предприятие.
Същността на оценката на риска е да се идентифицират опасностите свързани с
работата, работния процес и работната среда и вземане на решение за премахване
или ограничаване на този риск. С това се цели да се намали трудовия травматизъм и
професионални заболявания. Процедури за оценяване на риска – задължение на работодателя е изготвянето на оценка на риска, която се извършва от специалисти.
Оценка на риска е процес на вземане на решение относно допустимостта на
риска на база на анализа на риска, разпоредбите на нормативните актове и отчитане
на фактори, като технически достижения, околна среда, психологически, икономически и социални аспекти.
Процедурата по ОР трябва да обхваща всички аспекти на трудовата дейност.
Използваните подходи трябва да бъдат съвременни, конкретни, информативни и
мултидисциплинарни, фиг 1.
Класификация на трудовите дейности включва списък на видовете дейности с
предприатието, групиране на видовете дейност по възприети критерии за рационално
оценяване и информация за общи и специфични особености за видовете трудови
дейности.
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Оценяване на риска обхваща работните процеси, работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда, използване на суровини и материали и други.
Оценката на риска се явява дейността, която обхваща всички мероприятия, осъществявани за обезпечаване, подобряване и продължаване на безопасните условия на
труд в дадено предприятие [2]. Целта на тази дейност е предотвратяване на злополуките и минимизиране на евентуалните щети.

Фиг.1. Процедурата по оценка на риска
Термините опасност, риск и събитие много често се заменят [4].
Опасност: Източник, състояние или дейност, които могат да причинят нараняване на хора, влошаване на здравето им или реализиране на всичко това.
Риск: Обединение на степента на сериозност на нараняване или влошаване на
здравето на хора, причинено от възможността за опасен случай или вероятността от
попадане в такъв случай. Докато опасността е нещо, което може да причини щета, то
рискът е възможността човек с по-малка или по-голяма вероятност в зависимост от
степента на щетата да понесе последствията от една или повече опасности.
Събитие: Определя се като случай, при който не се причинява щета, макар да
носи в себе си потенциала за причиняване щета на работещия, на предприятието или
на екипировката на работното място. Събитието има отношение с оценката и анализа
на риска.
При определянето на опасностите се разглежда информацията, събрана за работната среда, работния процес и работното място. В случай на събитие на работното
място, се взема в предвид, че възможните рискове могат да влияят върху цялото
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предприятие или само върху част от него и трябва оценката на риска като цяло или
част от нея да се включи в обучението на работниците [6].
За организирането на дейността по оценка на риска трябва да се предприемат
5 основни стъпки.
Стъпка 1 – Определяне на опасностите – Идентифицират се опасностите при
различните трудови дейности, определя се какво или кои обстоятелства могат да нанесат щета на работниците, продукцията и екипировката на работното място като се:
1. Установяват опасностите по приоритет, възможни начини за проява на опасности, обекти, които могат да бъдат увредени;
2. Проучване на системна основа на дейностите в обекта, възникване на необичаини непланирани операции, но на предвидими събития, възникване на производствени аварии, анализ на разпоредбите и др;
3. Определяне на дейности, които могат да предизвикат вреда;
4. Анализ на технологични взаимодействия при поява на рискови обстоятелства.
Стъпка 2 – Оценка на опасностите, определяне на това кой и как ще понесе
щета от опасностите, определени в първата стъпка, вземане на решение срещу кои
рискове от списъка и какви мерки ще се прилагат и за кои от тях ще се извършва степенуване на риска.
Стъпка 3 – Степенуване на рисковете и решаване кои мерки ще бъдат прилагани
за всяка една от опасностите, за които е било решено да бъдат степенувани. Рисковете се подреждат по значимост в зависимост от тяхната тежест, като рисковете се оценяват и се решава кои мерки да се предприемат.
Стъпка 4 – Откритите обстоятелства се регистрират и се прилагат мерките за
контрол, спешно се прилагат онези мерки от определените за прилагане през първите
две стъпки, които биха могли веднага да ликвидират дадена опасност.
Определя се междинно време за контрол на това дали тази опасност няма отново да се появи. За мерките, които изискват определено количество финанси и време,
се изготвя план за прилагане, който започва да се реализира.
Стъпка 5 – Контрол, следене, повторно преглеждане и при необходимост подобряване като всички нива и практики на управление на риска на работното място се
подлагат на контрол и се следи за изпълнението и онези от тях, които не отговарят на
плана, преглеждат се отново, като при необходимост се актуализират в рамките на
подобряването им. Контролира се изпълнението и ефикасността на предприетите
мерки. Всички въпроси се обсъждат съвместно с комитетите или групите по условия
на труд. За обект, работно помещение, оборудване или работни места с няколко работодателя се договаря писмено съгласие между тях за реда и начина за оценка на
риска.
При определяне най-добрия подход за управление на риска е важно да е ясно
кой от коя точно опасност ще бъде ощетен.
Оценката на риска представлява процес на определяне на рисковете, оценяване
на рисковете и ликвидиране на рисковете или тяхното намаляване.
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Фигура 2. Оценка на нивото на риска
Когато рискът е забелязан за първи път, той се възприема на определено ниво –
фиг. 2., но с течение на времето това ниво проявява тенденция към понижаване.
Тоест, работещите в опасна среда свикват с риска. В случай на злополука или бедствие нивото на възприятие на риска рязко и силно се повишава.
Работодателят прилага мерките, като осигурява основните принципи на превенция:
1. Избягване на рисковете;
2. Оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;
3. Ограничаване на рисковете при източника на възникването.
Работодателят прилага мерките за обучение на персонала на основата на следните общи принципи на превенция.
На първо място това са избягване на рисковете и оценка на рисковете, които не
могат да бъдат избегнати.
Последователно мерките включват: борба с рисковете при източника им, избор
на работно оборудване в зависимост от вида, местоположението, силата и площта,
обхваната от събитието, избор на методи за противодействието му, избор на средствата в съответствие с техническия прогрес.
Преди да установят евентуалните рискове и опасности на работното място,
работодателите следва първо внимателно да подготвят целия процес по извършване
на оценката на риска. Това означава да се определи кой ще участва, какви са различните роли и отговорности и какви ще бъдат различните стъпки при оценката. Съставя се план за действие, който включва отстраняване или контролиране на рисковете.
Планът за действие следва да включва възлагане, организиране и координиране
на оценката, назначаване на компетентни лица за извършване на оценката. Лицата,
които извършват оценки на риска, могат да бъдат самите работодатели, определени
от тях служители, външни оценители или други компетентни лица и органи. За ка39
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чественото изпълнение на оценката допринася правилният подбор и използването на
източниците на информация за оценка на риска като: нормативни разпоредби, български и европейски стандарти и норми, стандарти на ISO и IEC, анализи на процеси
и дейности по отношение на ОР и ЗБУТ, становища на работници и служители – персонални и анкетни, данни от техническата документация на производителя, доставчици, проектанти, изпълнители, експлоатация и поддържане, данни от наблюдения и
измервания на факторите на работната среда, работните процеси, работното оборудване, работните места, данни за производствения травматизъм и заболеваемост, данни за аварии, данни от медицински наблюдения и изследвания, ръководства и местни
инструкции за безопасна работа, информационна база данни относно ЗБУТ на регионално и национално ново, научна и техническа литература и друга полезна информация за оценка на риска.
Структурата на обучение по ЗБУТ следва да бъде реализирана след разработване на последователна цялостна политика за превенция, която да обхваща технологията, организацията на работата, условията на труд, социалните взаимоотношения и
въздействието на факторите, свързани с работната среда.
Задължително е отдаване на предимство на колективните защитни мерки пред
личните защитни мерки преди самата интервенция.
Предварителната подготовка при възникването на опасен случай включва:
 стратегия за устойчиво развитие, съдържаща цели, мерки и дейности за
превенция;
 план за развитие, съдържащ мерки и дейности за превенция;
 планове за действие;
 анализ на причините за възникване на опасното събитие;
 координация между отговорните институции за контрол по изпълнението
на адекватни мерки и мероприятия.
В съответствие с обучението си по ЗБУТ и инструкциите, работещитеса задължени:
 да използват правилно машините, апаратите, инструментите, транспортното оборудване и другите средства за интервенция;
 да използват правилно личните предпазни средства, които са им предоставени и след употреба да ги връщат на съответното място;
 да не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните устройства, с които са снабдени като ги използват правилно;
 незабавно да информират работодателя и персонала, които имат конкретна
отговорност за безопасността и здравето на работещите при всяка ситуация, за която имат основателни причини да считат, че представлява сериозна и непосредствена опасност за безопасността и здравето.
Ръководствата на организациите гарантират за това, че:
 оценката на риска е документирана, работещите са информирани относно
резултатите от оценката на риска и относно мерките, които предстои да
бъдат въведени;
 резултатите от оценката на риска са взети предвид при определяне на превантивните и предпазните мерки.
За всяка идентифицирана опасност се определят основните елементи на риска:
 1. Тежест на вредата съобразно вида на обектите, подлежащи на защита –
хора, имущество, работна и околна среда, тежест на нараняване или увреж40
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дане на здравето – незначителна, сериозна, опасна, фатална и обхват на
вредата.
 2. Вероятност за нарастване на вреда, съобразно честота, продължителност,
специфика на излагане на риск, вероятност от възникване на опасно събитие, технически възможности за елиминиране или ограничаване на вредата,
човешки възможности за избягване или ограничаване на вредата: квалификация, опит, знания, умения, преценка на риска, взаимодействие, психологосоциално-ергономични аспекти, вземане на решения, стойностите на измерените параметри на показателите на работната среда и работния процес,
необходим за оценката на риска.
Когато в нормативни актове има изчерпване разпоредби за осигуряване и защита от ясни и лесни определими опасности, не се изисква определяне на тежест на вреда и вероятност за нанасяне на вреда. В този случай трябва да се провери осигурено
ли е нивото на защита съгласно разпоредбите на нормативни актове от идентифицираните опасности.
Обучението по управление на риска предвижда прилагане на съвременни технически решения за предотвратяване на опасните събития.
С помощта на системи за видеонаблюдение се цели да се постигнат следните
ефекти:
 ранно откриване на опасното събитие, още в процеса на неговото зараждане;
 намаляване на човешкия фактор при анализа на възникващото събитие;
 намаляване на грешките от човешкия фактор;
 бърз мониторинг на състоянието на наблюдаваните обекти и локализиране
на зараждащото се опасно събитие.
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ДЕЛОТО „УИМБЪЛДЪН“ И ЗНАЧЕНИЕТО МУ
ЗА ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО ПРЕЗ
МЕЖДУНАРОДНИТЕ МОРСКИ КАНАЛИ
проф. д-р Александър Драгиев
Бургаски свободен университет

„WIMBLEDON” CASE AND ITS SIGNIFICANCE
FOR THE LEGAL REGIME OF THE NAVIGATION THROUGH
THE INTERNATIONAL MARITIME CANALS
Professor Alexander Draguiev, PhD
Burgas Free University
Abstract: The „Wimbledon“ case from 1923 is the first case of the historically first
international court of justice - Permanent Court of International Justice, which means that
by this case starts international justice as a whole. In the case the Court analyses the legal
regime of the Kiel canal as international maritime canal. For this purpose the Court
considers the legal regime of the other two international maritime canals in the world Suez and Panama canals,on the one side, and on the other - makes the conclusion that,
based on the canals’ use, a customary law rule regarding the legal status of international
canals has emerged. This is why the judgment of the „Wimbledon“ case postulates the
legal regime of navigation through any international maritime canal, which is the
importance, and even the contribution of the „Wimbledon“ case to international justice.
Key word: Permanent Court of International Justice, international maritime canal, right of
passage, neutrality, Suez and Panama Canals, Kiel Canal

През 1920 г. се създава първият в историята на международното право съдебен
орган – Постоянният съд за международно правосъдие (ПСМП). И още първото дело
пред него се оказва като предмет, но и като юридически казус изобщо, истинско предизвикателство и за Съда като правораздавателен орган, задължен да реши един отнесен до него спор, и за цялата система на нормите на международното право. Съдът
дава на това дело заглавието „Уимбълдън“, с което е известно и в историята на международното правосъдие, и то е първото в юриспруденцията му – заведено е през
1923 г.
І. Накратко историята на делото „Уимбълдън“ е следната1.
С Версайския мирен договор (чл. 380) от 1919 г. с Германия, като победена през
Първата световна война държава, тя е длъжна да приеме за намиращия се на нейна
територия, построен от нея и притежаван от нея Килски (от името на града, край
който е построен – гр. Кил) канал международен статут: да е отворен за международ1

За историята на делото вж. P. C. I. J., 1923, Ser. A, No. 1, S. S. „Wimbledon” case.
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ното корабоплаване, което означава отворен за всички, и търговски, и военни, кораби
на всички държави в света, и по всяко време, мирно и военно. Но през 1921 г.
Германия отказва преминаването през канала на английския товарен кораб
„Уимбълдън“, нает от френска компания за превоз на боеприпаси за Полша, която се
намира във война с тогавашната Съветска Русия. Маршрутът на кораба е през
Килския канал и оттам през Балтийско море до бреговете на Полша. Основанието на
Германия за недопускане на кораба в канала е точно войната: пропускайки военен
товар за едната от воюващите страни – Полша, Германия й оказва подкрепа и с това
нарушава задължението си за неутралитет спрямо този военен конфликт, едно общопризнато международноправно задължение, което има всяка държава, неучастваща в
такъв конфликт, към участващите в него държави. Следователно Германия спира кораба „Уимбълдън“ със съзнанието, че действа правомерно – изпълнява едно свое
международноправно задължение – неутралитет спрямо полско-съветската война.
Обаче държавите страни по Версайския мирен договор (това са държавите победителки от Първата световна война), конкретно Великобритания, Франция, Италия и
Япония не приемат аргумента на Германия за отказа да пропусне кораба, а точно обратното – намират, че това е нарушение на международното право, конкретно чл. 380
на Версайския мирен договор. Ето защо четирите държави, с правото си на страни по
нарушения договор (чл. 386, т. 1 от Версайския договор) завеждат на 16.01.1923 г.
дело пред току-що създадения Постоянен съд за международно правосъдие2, което
дело получава наименованието на самия кораб – „Уимбълдън“. Специално за Великобритания и Франция легитимацията като ищци се основава и на обстоятелствата, за
първата, че корабът има нейната националност – плава под английски флаг, а за
втората – че товарът на борда му е собственост на френска компания, съответно
финансово ощетено от недоставянето на товара е юридическо лице с френска националност3. Съдът решава делото в полза на ищците, като постановява, че отказът на
Германия за преминаването на кораба е неправомерно, защото е в нарушение на международен договор – чл. 380 на Версайския мирен договор. Освен това Германия е
осъдена да изплати обезщетение на Франция4.
ІІ. В хода на делото, в разсъжденията си относно правния режим на корабоплаването през Килския канал и преценката си за съответствието на поведението на
Германия с него Съдът се обръща към другите съществуващи международни канали Суецкия и Панамския5. Основанието на Съда за това е аналогията между тях и
Килския канал, и по-точно – аналогията между предназначението на трите канала и
оттук аналогията между правните им режими. Първите два канала са и всички, освен
Килския, морски канали в света, предназначени за нуждите на международното корабоплаване. В това Съдът намира прилика между Килския канал, от една страна, и
Суецкия и Панамския, от друга страна, поради което съответно трябва да се очаква и
прилика в режима на корабоплаването през тях. Затова самият ПСМП квалифицира
2

Юрисдикцията по делото точно на този съд следва от самия Версайски мирен договор,
чл. 386, т. 1, и е призната от съдебното решение по делото. Вж. P. C. I. J., 1923, S. S.
„Wimbledon“ case, p. 20.
3
Ibid., p. 30: „...Германия...трябва да обезщети френското правителство, действащо от името на
компанията...“.
4
Ibid., p. 33, диспозитив на съдебното решение, точки 1, 2, 3, 5.
5
P. C. I. J., 1923, S. S. „Wimbledon“ case, p. 25: „...пред Съда са цитирани норми, създадени с
оглед на Суецкия и Панамския канал.“
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договорите за тези канали като „примери за международни споразумения, налагащи
ограничения върху упражняването на суверенитета на съответните държави“6 (каквото е действието и на чл. 380 от Версайския договор спрямо Германия относно Килския канал7), както и определя Суецкия и Панамския канал като прецеденти8 спрямо
Килския канал. Показателно е качеството на прецеденти, което Съдът придава на
Суецкия и Панамския канал: така той заявява убедеността си, че от техния корабоплавателен режим може да се изведе този режим и на Килския канал – също международен.
Правният статут на Суецкия и Панамския канал, включително режимът на корабоплаването през тях е уреден и за двата с нарочни международни договори – Константинополска конвенция относно свободното корабоплаване през Суецкия канал от
1888 г., и Конвенция за построяването на корабен канал от 1903 г., сключена между
САЩ и Панама, за Панамския канал. Анализът на Съда на тези договори го води до
два извода. Първият е, че те създават един и същ корабоплавателен режим и за двата
канала. И двата са отворени за преминаването на всякакви кораби – търговски и
военни, на всички държави в света („без разлика на флага“), и по всяко време – и
мирно, и военно9. Вторият извод Съдът прави от практиката по експлоатацията на
Суецкия и Панамския канал: нито веднаж Египет и Панама10 – държавите, на чиято
територия се намират, и съответно под чийто суверенитет се намират каналите, не са
третирали правния им режим – свободата на корабоплаването през тях, като пречка
да имат неутралитет към даден военен конфликт. „Нормите (на договорите за Суецкия
и Панамския канал – б. м. А. Д.)... демонстрират, че използването на големите международни водни пътища (двата канала – б. м. А. Д.), без значение дали от вражески
военни кораби или от вражески или неутрални търговски кораби, превозващи контрабанда (военни товари за воюваща държава – б. м. А. Д.), не се счита за несъвместимо
с неутралитета на държавата на канала.“11 „Практиката при този режим е на вражеските военни кораби и на корабите, превозващи контрабанда да се разрешава да преминат свободно през канала и това преминаване никога не се третира като нарушаване неутралитета на Отоманската империя12.“13
По повод на първия извод ПСМП установява пълно сходство, даже идентичност
между правния статут на Суецкия и Панамския канал, и този статут на Килския канал: според чл. 380 на Версайския мирен договор и той е „свободен и отворен за търговските и военните кораби на всички държави, които са в мир с Германия...“. Тоест,
единствената разлика е, че когато Германия е воюваща държава може да затвори
Килския канал. От идентичността относно първия извод Съдът стига до идентичност
и по втория извод – относно връзката между статута на канала и задължението за не6

Ibid.
Ibid., p. 24: „...Германия трябва да се подчини на важни ограничения на упражняването на
суверенните си права.които тя притежава върху Килския канал.“
8
Ibid., p. 28.
9
Ibid., 25 - 28.
10
Преди 2000 г., когато Панамският канал се връща на Панама, каналът е под суверенитета на
САЩ, така че експлоатацията му може да породи въпроси за неутралитета само на САЩ.
11
P. C. I. J., 1923, p. 25.
12
Суецкият канал е построен на територията на днешен Египет, който някога е бил част от
Турската (Отоманската) империя и съответно каналът е бил под нейния суверенитет. Сега е
под суверенитета на Египет.
13
P. C. I. J., 1923, p. 26.
7
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утралитет на държавата на канала. За Съда след като редът на корабоплаване през
Суецкия и Панамския канал, който е един и същ, не пречи на държавите им да бъдат
неутрални спрямо някакъв военен конфликт, т. е. не се налага затваряне на каналите
заради такъв неутралитет, то тогава и при Килския канал, със същия ред на корабоплаване както при другите два канала, този ред не може да попречи на задължението
на Германия за неутралитет конкретно в полско-съветската война, не означава, че тя
нарушава това свое задължение. „Прецедентите, каквито представляват Суецкия и
Панамския канал обезсилват аргумента, че неутралитетът на Германия би бил със
сигурност застрашен... Освен това те са явна илюстрация на всеобщото мнение, според което когато един изкуствен воден път, свързващ две части на откритото море, е
бил предназначен единствено за използване от целия свят...даже преминаването на
вражески военен кораб не може да постави под съмнение неутралитета на суверенната държава, под чиято юрисдикция е водният път.“14
С обявяването на Килския канал за международен, той престава да бъде вече
под властта на Германия; не тя, а международен договор – Версайският мирен договор, определят правилата за корабоплаване през него. Съответно Германия не може
да взема решения за начина на осъществяване на корабоплаването в канала, включително да го затвори за определен кораб; от друга страна, след като не зависи от
Германия, корабоплаването няма как да ангажира или да се отрази на международноправните й позиции и задължения. По същата причина корабоплаването през Килския
канал не е показателно, от него не може да се съди за изпълнението или неизпълнението конкретно на задължение на Германия за неутралитет. Напротив, затварянето
на канала за един кораб би било нарушение на международния договор, определил
режима на канала, в случая чл. 380 от Версайския мирен договор. Следователно затварянето на канала не е необходимо за реализирането на германското задължение за
неутралитет, както и обратно – пропускането през канала на търговски кораб с военен
товар за воюваща държава не означава, че Германия не изпълнява свое задължение за
неутралитет. „...Германия не само няма, като последица от неутралитета си, задължението да забрани преминаването на „Уимбълдън“ през Килския канал, а точно обратното, има правото да го разреши. Нещо повече, според чл. 380 от Версайския договор
нейно категорично задължение е да го разреши. Тя не може да се позове на своя неутралитет срещу задълженията, които е поела по силата на тази разпоредба.
Германия е напълно свободна да заявява и регламентира неутралитета си в рускополската война, но само при условие, че ще уважава и спазва договорните задължения, в които е влязла във Версай на 28. 06. 1919 г.“15 (т. е. задълженията по Версайския мирен договор, подписан на 28. 06. 1919 г.).
ІІІ. ПСМП третира правния режим на корабоплаването през Суецкия и Панамския канал даже като източник на обичайноправна норма със същата правна уредба,
т. е. предвиждаща същия правен режим: „...Суецкият и Панамският канал... са явна
илюстрация на всеобщото мнение...“16. Използваният от Съда израз за всеобщото
мнение подсказва, че той има предвид международноправния обичай, защото точно
той представлява практика, едната от характеристиките на която е именно всеобщото
й признаване от държавите. В международноправната литература също е застъпено
14

Ibid., p. 28.
Ibid., p. 30.
16
Ibid., p. 28.
15
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становището, че правилата за корабоплаване през Суецкия и Панамския канал вече са
се превърнали в норми на обичайното международно право. „По делото „Уимбълдън“
през 1923 г. ПСМП прилага към Килския канал една обичайноправна норма за задълженията от неутралитет, която се основава само на практиката, възприета спрямо
Суецкия и Панамския канал.“17 „Делото „Уимбълдън“ е доказателство, че и само два
прецедента са достатъчни за създаването на обичайноправна норма.“18
ПСМП нарича Суецкия и Панамския канал „илюстрация“ на всеобщото мнение,
т. е. на обичайната норма за корабоплаването през тях, сякаш тя е съществувала още
преди тяхното построяване. Всъщност обаче „илюстрация“ трябва да се тълкува в
смисъл, че макар и само два, но тези канали са и всичките такива в света и затова само те могат да покажат какво представлява практиката на корабоплаването през един
международен морски канал. Заключенията, които Съдът прави за тази практика са
две. Първо, тя е всеобща: международният канал се използва „от целия свят“. И
второ, този канал е отворен дори за военни кораби на воюващи държави19.
ІV. Постоянният съд за международно правосъдие решава делото „Уимбълдън“
чрез прилагане на чл. 380 от Версайския мирен договор с Германия20. Обръщането му
и към договорите за Суецкия и Панамския канал, както и към практиката на корабоплаването през тях има за цел да изведе допълнителни аргументи за правния режим
на Килския канал, който Съдът намира регламентиран в чл. 380, и последиците от
него, включително и по въпроса за неутралитета на Германия към воюваща държава.
Така, че с аналогията с другите два международни канали Съдът е обогатил и подсилил обосновката на решението си, а с това е обогатил и подсилил заключенията си за
правния статут на Килския канал. А с тези заключения и изводите си за другите два
канала съдебното решение по делото „Уимбълдън“ формулира по възможно найавторитетния начин (защото е произнасяне от съд) правния режим на корабоплаването по всеки международен морски канал изобщо, което е и безспорното значение на
това решение и даже принос за развитието на международното право.

17

Degan, V. D. Sources of International Law. The Hague, Boston, London: Martinus Nijhoff
Publishers, 1997, p. 152.
18
Ibid., p. 153.
19
P. C. I. J., 1923, p. 28.
20
Ibid., p. 30, 33 (т. 2 от диспозитива на съдебното решение).
46

Годишник на БСУ

том XXXVIII, 2018

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА BIG DATA
И BIG DATA ANALYTICS
проф. д-р Даниела Орозова
Бургаски свободен университет

CHALLENGES OF BIG DATA AND BIG DATA ANALYTICS
Daniela Orozova
Burgas Free University
Abstract: Ново изследователско и инженерно предизвикателство са въпросите свързани с анализ и управление на големи данни в разпределени хранилища и информационни центрове, осигуряване на качеството при извличането и обработката на
такива данни, аспекти на сигурността, устойчивостта и запазване на данните. В
статията се разглеждат процесите, свързани с обработка и анализ на големи
данни, базирайки се на Map/Reduce парадигмата.
Key words: Big Data, Big Data Analytics, NoSQL, Map/Reduce, Data Science.
1. Въведение в парадигмата Big data
Big data е ново и развиващо се понятие, което описва голям обем структурирани, полуструктурирани и неструктурирани данни. С понятието Big Data Analytics се
свързва група от технологии и методи за обработка на големите данни. Предизвикателствата, пред които са изправени IT специалистите в областта, включват събиране,
съхраняване, търсене, споделяне, прехвърляне, анализиране и визуализиране на данните. Характеристиките на големите данни се описват с помощта на пет V [1]:
- Volume (обем) – големи данни във физически смисъл, терминът се използва за
големи информационни масиви от порядъка на петабайти и ексабайти данни.
- Velocity (скорост) – висока скорост на генериране на данни и анализи на потоци от данни.
- Variety (разнообразие) – данните постъпват в различни форми и от различни
източници и трябва да се анализират и консолидират.
- Veracity (достоверност) – истинността и качеството на данните варира. При големия обем данни, тяхното качество и точност трудно се контролират.
- Value (стойност) – извлечените данни трябва да бъдат използваеми и полезни,
съвместно с останалите данни.
Едно голямо предизвикателство пред Big Data и техния анализ е свързано с
структурирането и съхранението на разнородните данни, който постъпват с голяма
скорост. Източниците на данни обикновено са от различен тип, генерираните данни
са подчинени на различни стандарти. Често данните постъпват в системата във вид
неподходящ за директна обработка и интеграция, което налага допълнителни стъпки
за привеждане на данните във формат, отговарящ на дефинираните правила в платформата, което е нетривиална задача и е свързана с използване на специализиран
софтуер [2]. Данните се разделят в три класа според степента си на структурираност:
структурирани, неструктурирани и полуструктурирани данни [3].
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Пример за структурирани данни са таблици, бази от данни, доклади и др. Неструктурираните данни се генерират от: интернет на събитията; интернет на хората
(социалните мрежи – Facebook, Tweeter, LinkedIN и др.); интернет на нещата; интернет на локацията (мобилни телефони, смартфони, таблети и др.) [4]. Понятието полуструкторирани данни се използва, когато данните се съхраняват във формат XML, JSON
или друг. Различните типове данни изискват различен подход и софтуер за обработка.
2. Технологии за съхранение на данни
Поради необходимостта от обработка на големи масиви от данни, които се разширяват хоризонтално се използват хранилища, които предоставят механизъм за съхранение и възстановяване на данни със свободен модел. Важна цел е оптимизиране
на производителността при обработка на големи обеми от данни, затова обикновено
хранилищата имат разпределена архитектура.
В този случай важи теоремата CAP, известна още като теорема на Брюър, която
гласи, че в една разпределена система трябва да се изберат две от следните правила:
o Консистентност (Consistency – C) – всички клиенти на базата от данни
виждат една и съща информация, даже при конкурентно обновяване.
o Наличност (Availability – A) – всички клиенти на базата от данни могат да
достъпват данните и да извличат информация.
o Възможност за разделяне (Partition tolerance - A) – базата от данни може
да се разделя и локализира върху множество сървъри.
Едновременното осигуряване на трите не е възможно.
В повечето случаи системите за работа с нерелационни бази от данни избират
наличност и възможност за разделяне; гарантирането на консистентност при разпределена база от данни изисква кворум между отделните сървъри, което води до забавяне във времето.
Различните хранилища използват различни технологии за съхранение на данните [10]:

Технология за съхранение на данни Key-Value. Това е бързо, мащабируемо
и високо достъпно хранилище за произволен достъп (четене/запис) до всякакви данни, асоциирани с ключ. При този подход базата от данни е съвкупност от наредени
двойки от вида: <ключ, стойност>.

Документни хранилища (Document stores). Това са хранилища от тип
ключ-стойност, където стойността е документ, представен отново във вида ключстойност и служи за работа с документи в структуриран или неструктуриран формат.
Те се разделят на два типа, като програмния код е оптимизиран за работа с определени външни формати:
- хранилища за съхранение и анализиране на неструктурирани данни в формат
(PDF, MS Word, Excel и др.) Неструктурираните данни са данни, които се различават
по състав и организация, както и по съдържание. Друга важна характеристика е високото ниво на свързаност между тях, например документ може да е свързан с непредвидим брой други документи, събития или лица.
- хранилища за съхранение и анализиране на структурирани данни (JSON, XML,
YAML и други формати). Различните типове данни изискват различен подход и софтуер за обработка.
 Графови хранилища (Graph stores). Тези хранилища с данни, съхраняват и
анализират графови структури [7]. Този тип хранилища се използват за записване на
семантика на данни; записване на връзки и отношения между обекти; обработка на
графови структури с цел търсене и вземане на решения и др. Пример за употреба във
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Facebook – поддържане на графова структура за всеки потребител, като всеки профил
е свързан с неговите приятели, харесвания на някой статуси, изпращани съобщения,
коментирани постове и други много и разнородни данни. При това за работата на
системата се поддържат милиони профили. Системи от този вид се използват за доставка на съдържание за уеб, управление и търсене на документи в предприятия, поддръжка на платформи за игри, медия и др.
Съвременните приложения трябва да съхраняват и обработват множество други
данни – чертежи, карти, мултимедия, WWW и др. Те изискват обработка на различни
структури. Тези изисквания се удовлетворяват до определена степен от обектноориентираните, обектно-релационните, пространствените и други типове системи за
съхранение и управление на данни.
Друго предизвикателство пред Big Data и техния анализ е свързано с обема на
големите данни. Обикновено те не могат да бъдат съхранявани на една машина, защото ще е необходимо много време за тяхната обработка. Новите инструменти за големите данни използват разпределени системи, така че данните могат да се съхраняват и анализират в разпределени бази от данни и да се обработват паралелно. В резултат на това могат да се решават мащабни изчислителни задачи като се обработват
големи масиви входно/изходни данни и да се извършват голям брой изчисления.
3. Big Data Analytics and Data Mining
Днес с навлизането на Интернет на нещата в нашия живот, обвързването на съвременните технологии с Big data е от особено значение. Нараства нуждата от анализ
на данните, за извличане на полезна информация. Например за по-добро разбиране и
насочване към клиентите, компаниите могат да допълват своите бази от данни с нови
данни от социални мрежи, браузъри, сензорни и др., за да получат по-пълна картина
на своите клиенти. Банките и телекомуникационните компании могат по-добре да
предвидят изгубването на клиенти; търговците могат да определят кои продукти ще
се продадат заедно, а автомобилните застрахователни компании могат да проучат
колко добре клиентите им шофират. Основната цел е да се създадат прогнозни модели, на базата на които да се взимат управленчески решения.
Термините Big Data, Big Data Analytics и Data Mining описват както самите данни,
така и технологиите за събиране, обработка, управление на данните и методите за анализ.
Data Mining е процеса на търсене на скрити данни и закономерности, предварително неизвестни, нетревиялни и практически полезни, необходими за взимане на решения 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. Традиционните инструменти на анализа се основават на математическата статистика –
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. От появата на концепцията Data Mining до настъпване на
ерата на BigData, се изменя обема на анализираните данни, появяват се високопроизводителни системи, нови технологии, в това число Map/Reduce и нейните многочислени програмни реализации.
Може да се каже, че Data Mining е „сплав“ от различни дисциплини и технологии. Но
когато схемата е допълнена с технологията MapReduce и изискванията, произтичащи от 5те V, тя отразява функционалните връзки на Big Data Analytics (фигура 1).
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Фигура 1. Функционални връзки на Big Data Analytics
Независимо дали целта е да се открият интересни взаимовръзки, да се категоризират обекти в групи, да се оптимизира планирането на ресурси или да се определят
тарифи за таксуване, основното разбиране на Data Mining техниките, може да помогне за извличане на полезни знания от големите обеми данни.
При задачата за класификация е зададено крайно множество от обекти, за които
е известно към кои класове принадлежат, а класовата принадлежност на останалите
обекти е неизвестна. Трябва да се построи алгоритъм, който класифицира произволен
обект като укаже стойността на целевия атрибут. Когато възможните стойности на
целевия атрибут са само две, то имаме „бинарен” класификационен проблем, в другия случай – „многокласов”. Най-общо алгоритъмът работи като създава серия от
случайни правила. Предварително данните са разделени на две групи с взаимно изключващи се елементи – тестови и тренировъчни групи данни. Генерират се правила
и се избират тези, които да отговарят най-добре на данните. Процесът се повтаря определен брой пъти, докато се намери правило, което да удовлетворява (почти 100%)
тренировъчните данни. След това правилата се проверяват чрез тестовите данни.
Регресионният анализ дава отговор на въпроса какви са причините. Той показва
взаимните отношения между величините, които могат да бъдат интерпретирани като
причинно-следствени. Това е статистически анализ, предназначен да дава количествен израз на ефектите на дадена група променливи X1, X2, ..., Xp , които условно се
наричат „независими“ върху друга променлива Y, която се нарича „зависима“. Основната идея е търсене на естествена функционална връзка от вида: y = f (x1 , x2 , , xp).
Уравнението се нарича уравнение на регресия.
Асоциативен анализ – изучава честотата на съвместно появяване на факти. Този
анализ е свързан с откриване на „асоциативни правила”, задаващи условия за стойностите на атрибутите, които се явяват често заедно в дадено множество от данни.
Асоциативните правила имат вида: X => Y. Така правилото се състои от две части:
X е условната (предшестваща) част, а Y е логическото следствие (резултантна част) [9].
При клъстерния анализ – целта е n на брой обекта да се групират в k на брой
групи, наречени клъстери, като се използват p на брой признаци (променливи). Така
клъстерът се формира от подобни обекти, независимо от техните класове. Целта е
разкриване на евентуално скрита групировка на обектите. Едно важно деление на
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клъстеризационните процедури е в зависимост от това, дали се задава предварително
броя на клъстерите. Голямото разнообразие на процедурите се поражда от използваните правила за създаване на клъстерите [5]. По-известни са методите „на най-близкия съсед”, „на най-отдалечения съсед”, „на центроидите” и др.
Анализ на шумове – в данните могат да се съдържат обекти, които не поддържат
основното поведение или модел на данните. Те се наричат отклонения (Outliers) и се
определят от Data Mining системите като шумове. Понякога, обаче, тези данни може
да са по-интересни от останалите случаи. Отклоненията са разликите между измерените стойности и съответните очаквания на базата на предишни или нормативни
стойности. Една Data Mining система при откриване на множество от отклонения би
могла да опише характеристиките на отклоненията, да се опита да обясни причината
за това, да предложи действия за довеждане на стойностите обратно към техните
очаквания.
Науката за данните (Data science) позволява да се съчетаят множество подходи
като включва техники, свързани с анализ на данни от областта на статистиката, дейта
майнинг и откриване на знания, машинно обучение, изкуствен интелект, програмиране, комуникация др. Науката за данните включва и процесите по изчистване и интеграция на данните, избор и трансформация на данни, извличане на знания, техния анализ, оценяване и представяне.
4. Парадигмата MapReduce за разпределени изчисления
MapReduce е основна парадигма за разпределени изчисления на големи масиви
от данни. Идеята е разработена от Google през 2004 г за индексиране на уеб страници. Днес програмите, написани в MapReduce стил са с автоматична паралелизация и
се изпълняват на големи клъстери от компютри с общо предназначение, като един
клъстер може да се състои от стотици или хиляди машини. Run-time системата се
грижи за детайлите, свързани с разделянето на данните, управлението на изпълнението на програмата върху множество машини, обработка на откази (сривове), и управление на необходимата комуникация между машините. MapReduce [13] е парадигма
за изразяване на изчислителни задачи, която улеснява програмирането, осигурява
мащабируемост, устойчивост на откази и ефективно натоварване и разделяне на данни с цел паралелната им обработка.
Работа на MapReduce алгоритъма се състои от две стъпки: Map и Reduce. Основната идея на тази парадигма е входните файлове да се разделят на М входни части.
Отделните входни части се разпределят автоматично от управляваща програмата
(master) между една или повече машини или други части на програмата (workers). Те
получават входните данни и задачи за предварителна обработка. Резултатите от Mapстъпката се записват в междинни файлове.
На Reduce – стъпката данните от предварителната обработка се свиват. Главният възел получава отговорите от работните възли и генерира резултата – решението на проблема, който първоначално е формулиран.
Така потребителят задава функцията Map, която обработва входните данни и генерира набори от междинни двойки от вида ключ : стойност. Получените междинни списъци с ключове се разделят на R части и се обработват самостоятелно чрез
Reduce процедурите. Кой ключ в коя група попада се определя чрез използване на
разделяща функция, например hash(key) mod R – остатък при целочислено деление на
хаш_кода_на_ключа и желания брой R групи. Броят на деленията (R) и функцията за
разделяне се специфицират от потребителя, а функцията Reduce, обединява всички
междинни стойности, свързани с един и същ ключ [13].
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Съществува голямо разнообразие от програмни реализации на MapReduce
технологията. Google [14] е реализирал MapReduce на C++ с интерфейс на езиците
Python и Java. Apache Hadoop [13] е реализация с отворен код на езика Java. Phoenix е
MapReduce реализация на езика С чрез използване на разделена памет. MongoDB
позволява да се използва MapReduce за паралелна обработка на запитвания от няколко сървъра. Skynet е реализация с отворен код на езика Ruby. Disco е реализация, създадена от компанията Nokia, като нейното ядро е написано на езика Erlang, а приложения за нея могат да се създават на Python. Qizmt е реализация с отворен код от
MySpace, написана на C#. Конкретният избор зависи от много фактори и от наличната среда за работа.
5. Заключение
Съвременните тенденции в компютърните системи са свързани с развитието на
високопроизводителни изчисления (HPC) и работа с феномена големи данни. Посоката „BigData“ концентрира усилията в организирането, съхранението, обработката и
анализа на огромни масиви от данни. Обработката и съхранението на големите данни
изисква нов поглед и съвместно прилагане на редица утвърдени технологии. Отворени проблеми в направлението са свързани с оптимизиране на достъпа до големи
обеми от данни, чрез прилагане на агенти за извличане на знания от данните и нови
техники за анализ на данните. Важно условие за успешното развитие на икономиката
на настоящия етап е способността да се улавят и анализират огромни масиви и информационни потоци [11]. Налага се мнението, че овладяването на ефективни методи
за работа с Big Data е условие за индустриална революция.
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APPLIED ASPECTS OF OPTIMIZATION OF INVESTMENT
PORTFOLIOS OF UNIT INVESTMENT FUNDS
(on the example of the activity of joint-stock company
„Sberbank Asset Management“)

prof. Dimov S.Hr., Ph.D
Burgas Free University
assoc. prof. Rebelsky N.M., Ph.D. and assoc. prof. Smirnov V.V., Ph.D.
Financial University under the Government of the Russian Federation 1
Annotation: Mutual investment fund „Sberbank Asset management“ according to the
rating of Mutual Funds on profitability takes a leading position. Under the management of
this company there are four funds: the fund, shares, the MICEX index, and fund „Russian
oil“. Funds are managed in accordance with the requirements of Russian legislation to
investment funds, the composition and structure of their assets and other requirements. At
the same time, the current Russian legislation in the field of investment funds often does not
take into account the problems of risk management when forming optimal portfolios in
terms of the acceptable ratio of profitability and risk, which leads to lost profits or financial
losses of the shareholders of such funds. For the optimal portfolio, you can use the methods
of regression analysis and linear programming. In the first case, the study examined the
dependence of the variables X and Y, for which the estimated and estimated value of the
investment share was taken. In the second case, the investment portfolio was optimized in
order to reduce its risk level at a given level of expected returns on two parameters:
covariance and diversification of its financial assets using elements of linear programming.
Based on the results of the regression analysis, regression equations were obtained for the
projected and estimated value of the unit in relation to the retrospective data of four funds:
„Balanced“, „Shares“, „Russian Oil“ and „MICEX Index“. This allowed us to calculate
the share of each fund in the portfolio, the profitability and risk of the portfolio, using
EXCEL. At the same time, the forecast value for 5 years ahead was considered as the value
of profitability, and the standard deviation of the yields of assets as a risk. The results of
the calculations were as follows: the non-optimization portfolio received has a return of
55.39% per annum with a risk level of 4.83%. The portfolio can be optimized using linear
programming methods. The Markovets model was used as an optimizing one, using the
built-in Lagrange function. The results of calculations showed that the level decreases
55,39-49,44 = 5,95% and the level of risk is reduced by 4,83-3,17 = 1,66%. The received
result of calculations can be considered, as quite satisfactory, as the general level of risk
on a portfolio has decreased.
Keywords: regression, profitability, risk, investment fund, assets, management, investment
share, optimization.
American Economic Association: JEL Codes:
C1 Econometric and Statistical Methods and Methodology: General
C58 Financial Econometrics
G11 Portfolio Choice • Investment Decisions
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Introduction: The subject of the study is the composition and structure of the assets
of four mutual investment funds managed by the joint-stock company Sberbank Asset
Management. The aim of the research is to find the optimal structure of the investment
portfolio, which includes the financial assets of four funds that minimize the risk of the
portfolio, given its expected return.
Materials and methods: The dynamics of the value of investment units of four
mutual investment funds was measured monthly, starting from 06.02.2015. to 06.12.2017.
Based on the historical data for this period, four regression equations were constructed that
establish the relationship between the projected unit value and its estimated value for the
period from 2015 until 2022. Using the calculated data of the four regression equations, the
parameters of the initial portfolio (non-optimization) were determined. A dispersioncovariance analysis tool was used to calculate: the share of each of the four funds in the
total portfolio value, the initial levels of its risk and the expected return. Next, based on the
methods of linear programming, a model was constructed for the formation of an optimal
investment portfolio. Based on the results of the calculations, a new portfolio structure was
obtained, which reduced its risk and somewhat reduced its expected return. However, the
obtained result can be considered satisfactory, since the overall risk of the portfolio has
decreased.
Results: As a result of the conducted research and obtained calculations with a certain
probability, it can be argued that even if the rigid Markovtz optimization conditions are not
met (the normality of the profit distribution or the utility function of the investor should be
quadratic), a deliberate change in the portfolio structure that reduces its overall risk is
possible.
Discussion: If the initial data strongly do not correspond to at least one of the
conditions for using the Markovets models, for example, the normality of the distribution of
profitability, then the main parameters of this model should be adjusted taking into account
the crookedness and excesses of the curve of the normal distribution of the yield of the
portfolio under study.
Implications: By evaluating the risk of a specific asset from an investment portfolio,
you can either consider this asset in isolation from other assets, or consider it an integral
part of the portfolio. An asset that has a high level of risk when it is considered in isolation
can be practically risk-free from a portfolio position and with a certain combination of
assets in that portfolio.
Set of recommendations for transactions: These methods can be reduced to a set of
recommendations for transactions with the portfolio, which are as follows:
1) When analyzing the appropriateness of operations with a portfolio of securities,
three tasks are posed: to achieve the highest possible yield, to obtain the minimum possible
risk, to obtain an acceptable value for the combination „yield / risk“.
2) Yield of the portfolio is determined by a weighted average formula, so the
combination of high-yield financial assets in the portfolio ensures a high return on the
portfolio.
3) Adding a risk-free asset to the portfolio reduces the portfolio's profitability, while
the risk of the portfolio decreases in direct proportion to the share of that asset.
4) The combination of risk assets in a portfolio can lead to a reduction in risk
compared to the possession of each of these assets individually, but the outcome depends
not only on the risk of the assets being pooled, but also on the nature of the relationship
between their returns.
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5) If the return on the asset planned for inclusion in the portfolio changes unilaterally
with its yield, the risk of the new combination may change in any direction in comparison
with the risk of the initial portfolio.
6) If an asset is added to the portfolio, the profitability of which varies in different
ways with the portfolio return, then the risk of the new combination is usually reduced.
7) If there are a choice of two assets with the same characteristics, however, the yield
of one changes unilaterally, and the second one's yield is differently directed to the
portfolio return, then from the position of minimizing the risk for inclusion in the portfolio,
the second asset should be preferred.
Summarizing the foregoing, we note that, while maintaining market trends, it is
advisable to invest with the same structural distribution of assets that was in the formation
of the portfolio. If certain negative trends appear on the market, then in this case it is
recommended to restructure the portfolio using the methods described above separately or
in combination. Recommendations for improving the management of the restructuring of
the portfolio of financial investments are reduced, first, to the rationale for choosing the
person responsible for portfolio management. And if at the first stage (when forming the
portfolio) the fund manager plays a priority role in this process, then already in the medium
and, especially, long-term periods, the emphasis in management should be shifted in favor
of a full-time financial manager (analyst). And, finally, it should be recommended to
increase the accuracy of forecasts - at medium terms this becomes possible.
I. Mutual investment fund of Sberbank Asset management
Mutual investment fund of Sberbank Asset management according to the rating of
Mutual Funds on profitability takes a leading position. (Ratings of mutual funds from
Investfonds, http://pif.investfunds.ru/funds/rate.phtml/ 16-11-2018)
Under the management of this company are four funds: a balanced fund, a stock fund,
the MICEX Index Fund, the Russian Oil Fund. Funds are managed in accordance with the
requirements of Russian legislation to investment funds, the composition and structure of
their assets and other requirements. At the same time, the current Russian legislation in the
field of investment funds often does not take into account the problems of risk management
when forming optimal portfolios in terms of the acceptable ratio of profitability and risk,
which leads to lost profits or financial losses of the shareholders of such funds. To compile
the optimal portfolio, you can use the methods of regression analysis and linear
programming. In the first case, for the study, consider the zavimost of the variables X and
Y, for which the estimated and forecasted values of the investment share are taken. Let us
compose the regression equations for each fund. To determine the dependence of Y on X, it
is necessary to calculate the parameters of the following linear function:
(1)
Next, we need to solve the system of normal equations with respect to the parameters
a and b:
∗

∑

∑

∑

∑

(2)

∑ ∗
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Next, we construct a table of calculated data for estimating the linear regression as
shown in Figure 1.

Fig. 1. Calculated data for estimating linear regression
The average value is determined by the formula:
(3)
The average quadratic deviation is calculated by the formula:

(4)
By squaring the resulting value, we obtain the variance:
(5)
The parameters of the equation can also be determined from the formulas:

(6)
(7)
Thus, the regression equations for each fund have the form shown in Figures 2-6.
Next, we determine the linear coefficient of pair correlation by the formula:

(8)
Thus, the relationship between the dependent random variable and the independent
random variable is determined and how close it is.
Determine the coefficient of determination, raising the coefficient of pair correlation
in a square: formula:
=

(

)2
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Consider an increase in the value of a share in a balanced fund. These data are shown
in Figure 2. At the same time, in Figure 2 the parameters of the linear regression equation
approximating the obtained series of dynamics are immediately derived.

Fig. 2. Increase in the value of a unit of a balanced fund
Consider an increase in the value of a share in the shares of a stock fund. These data
are shown in Figure 3. At the same time, in Figure 3 the parameters of the linear regression
equation approximating the obtained series of dynamics are immediately derived.

Fig. 3. Increase in the value of the share fund unit
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Consider the increase in the value of a share in the shares of the Russian Oil Fund.
These data are shown in Figure 4. At the same time, in Figure 4 the parameters of the linear
regression equation approximating the obtained series of dynamics are immediately
derived.

Fig. 4. Increase in the value of the fund unit „Russian Oil“
Consider an increase in the value of a share in the shares of the MICEX Index Fund.
This and the data are shown in Figure 6. In this case, in Figure 6, the parameters of the
linear regression equation approximating the resulting series of dynamics are immediately
derived.

Fig. 6. Growth in the value of the fund unit „MICEX Index”
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On the basis of the data obtained, we shall compile, based on the regression equations,
the forecast for the growth of the value of the units for the next five years. Calculations are
conducted in Excel and put them in special tables for each fund. Next, you need to calculate
the share of each fund in the portfolio, based on the maximization of profits while
maintaining a reasonable level of risk. Issues related to the distribution of the share of
assets in the investment portfolio are considered by a number of authors, offering the
following recommendations: the portfolio should consist of several assets; mathematics of
the formation allows for various algorithms based on the expected return and risk
calculation in the form of the standard deviation of the yields of assets. In our case, all
necessary calculations are made in Excel, which include: calculations of expected returns
and calculations of the standard deviation of the yields of assets included in the portfolio. In
this case, as the value of profitability, we will consider the forecast value for five years
ahead.
The results are summarized in Table 1, sorting by increasing risk.
Table 1
Risks and returns of funds
№ of fund
1
2
3
4
Total

Fund
Shares
Balanced
MICEX
Russian oil

σ
0,1312
0,2127
0,2294
0,3533

Е(r )
2,1
2,994
1,789
4,085

Return/risk
16,0061
14,0762
7,7986
11,5624

Structure, %
32,4
28,5
15,7
23,4
100

Table 1 shows that the least risky fund is the fund of shares, the most risky fund is the
Russian Oil Fund. The MICEX Index Fund is relatively risky at relatively low profitability,
but this does not mean that its presence in the portfolio becomes redundant, since we
operate with data that are essentially probabilistic. Based on the yield / risk ratio for each
fund, we form the portfolio structure, in proportion to the yield / risk ratio. The resulting
portfolio consists of investments in funds in the following ratio: the Fund „MICEX Index“
should invest 15.7% of the total investment, the fund „Russian Oil“ should invest 23.4% of
the total investment, a balanced fund should be invested 28.5% of the total amount of
investments, 32,4% of the total amount of investments should be invested in the fund of
shares.
The main principles for the formation of an optimal investment portfolio are:
- security of investments (stability of income, invulnerability in the market of
investment capital);
- profitability of investments with a minimum level of risk;
- growth of investments;
- liquidity of investments.
Let's consider what portfolio yield will be received as a whole.

The expected return on the investment portfolio is defined as the weighted average of
the expected returns on assets included in the portfolio:
Е

Е

,

(10)
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where: Е (
is the expected return of the i asset included in the portfolio,
is the share
of the value of the i asset in the total value of the portfolio (at market value at the time of
portfolio compilation).
In our case: Е( )=2,1*0,324+2,994*0,285+1,789*0,157+4,085*0,234=2,7697, or
276,97%
This value is obtained for a time period of five years.
II. Annual return of the portfolio

By dividing by five, we get the expected value of the annual return of the portfolio:
276.97% / 5 = 55.39%, which is quite acceptable.
Accordingly, the monthly growth of the portfolio can be obtained as follows:
276.97% / 60 = 4.62%
Now we estimate the risk of the portfolio received.
The risk of the portfolio as a whole is measured by means of the variance and the
standard deviation according to the formula:
=

ΣΣ

),

(11)

where
– yield covariance for securities i and j;
и and j are the shares of the
i-th and j-th securities in the portfolio, respectively. The coefficient of variation is
calculated by the formula:
=
,
(12)
Where,

– coefficient of correlation between the yield of i and j of the unit.

Calculate the correlation coefficients using Excel, taking their values into Table 2.
Table 2
Coefficient of correlation
Coefficient of correlation

Values

ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ

0,9680
0,9924
0,9783
0,9705
0,9735
0,9673

12
13
14
23
24
34

Now calculate the coefficients of variation:
cov = p σ σ = 1,0*0,1312*0,1312=0,01721
cov = p

σ σ = 0,9680*0,1312*0,2127=0,02701

cov = p σ σ = 0,9924*0,1312*0,2294=0,02987
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σ σ = 0,9783*0,1312*0,3533=0,04535

cov = p σ σ = 1,0*0,2127*0,2127=0,04524
cov = p σ σ = 0,9705*0,2127*0,2294=0,04735
cov = p σ σ = 0,9735*0,2127*0,3533=0,07315
cov = p σ σ = 1,0*0,2294*0,2294=0,05262
cov = p σ σ = 0,9673*0,2294*0,3533=0,07839
cov = p σ σ = 1,0*0,3533*0,353=0,12482

Next, we determine the risk of a portfolio by the formula:
δр = (ΣΣ Q Q cov ) =
(32,4*32,4*0,01721+32,4*28,5*0,02701+…+23,4*23,4*0,12482)= 482,7038
Returning to the original dimension, we get:
482,7038/(100*100)=0,04827 or 4,83%.
Comparing the obtained value with the smallest (see Table 1), equal to 0.1312, we see: as
a result of diversification, the portfolio risk became less in 0,1312 / 0,0483 = 2,7 times.
Let's make a general conclusion: The resulting portfolio has a yield of 55.39% per
annum with a risk level of 4.83%.
Optimization of the investment portfolio in order to reduce its risk level at a given
level of profitability is carried out on two parameters: covariance and diversification of its
financial assets using elements of linear programming.
Then the linear programming problem will look like this.
Suppose we have a given level of profitability, equal to 55% per annum.
It is required to find such distribution of shares of the units entering into the portfolio,
at which the lowest level of risk will be achieved.
In theory, one of the methods for solving such a problem, called the diversification of
Markovts, is proposed.
The diversification of Markovets is based on the use of linear programming methods.
In this case, the objective function and constraints are formed, and on their basis the built-in
Lagrange function.
The objective function of this task.
=(ΣΣ
) → min

(13)

Restrictions:
1) Average portfolio return
ср =Σ Е ( )

(14)

2) The normalization condition for the distribution
Σ =1

(15)
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To solve this problem, it is necessary to form the Lagrange function:
L =ΣΣ
+ λ 1 ( Σ Е( )
- ср )+ λ 2 (Σ
-1),
Where λ ( i =1,2) – multiplier of Lagrange
A portfolio minimizing risk is determined by solving a system of equations:
=0

(16)

= 0,
λ
where: i = 1,2.
We rewrite the problem for our case if i, j = 1,2,3,4:
The objective function is equal to:
L =
+
+
+
+2
+2
+2
+
+ λ (Е( )
+ Е( )
- 1)
+λ (

(17)

+
+2
+ Е( )

+2
+ Е( )

-

ср )

(18)

Partial derivatives are equal to:

=2

σ

2

σ

2

σ

2

σ

+ λ

λ

0;

=2

σ

2

σ

2

σ

2

σ

+ λ

λ

0;

=2

σ

2

σ

2

σ

2

σ

+ λ

λ

0;

=2

σ

2

σ

2

σ

2

σ

+ λ

λ

0;

=

E

E

E

E -

0;

0 19 .

=

Presenting the system of equations in the matrix form:

2

2

2

2

1

0

2

2

2

2

1

0

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

=

*

0

0

0

λ

0

0

λ

Fig. 7. Matrix representation of the Lagrange system (common form)
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If we denote matrix by H and vector in the left by A and vector in the right by G, we
gain a matrix equation:
Н * А= G
(20)
Below, on the figure 8, is the matrix representation of the equation (20) in the table
form with the data from the equation system and the target function (18-19).
After solving the problem we obtain the required distribution vector:
А=Н-1*G
0,03442
0,05402
0,05974
0,0907
2,1
1

0,05402
0,09048
0,0947
0,1463
2,994
1

0,05974
0,0947
0,10524
0,15678
0,789
1

0,0907
0,1463
0,15678
0,24964
4,085
1

2,1
2,994
1,789
4,085
0
0

1
1
1
1
0
0

*

Q
Q
Q
Q
λ
λ

=

00
00
00
00
555
11

Fig. 8. Matrix form of the Lagrange system (numerical form)
Multiplying the matrix by table, we get:
Ат ={17,2;20,6;45,6;16,6} – required distribution of the shares of divvies in the
optimized portfolio.

Table 3. Comparison of structure of the basic and optimized portfolio
Stock
number

1
2
3
4
Total

Stock

σ

Shares
Balanced
MICEX
Index
Rosneft

0,1312
0,2127

2,1
2,994

16,0061
14,0762

Basic
portfolio
share, %
32,4
28,5

0,2294

1,789

7,7986

15,7

45,6

0,3533

4,085

11,5624

23,4
100,0

16,6
100,0

Return
to risk

Optimal
share, %

17,2
20,6

III. Return of the optimized portfolio.
Now we can calculate the return of the optimized portfolio:
Е( ) = 2,1*0,172+2,994*0,206+1,789*0,456+4,085*0,166=2,47186,или 247,2%.
This value is vital for the 5-year long period. Dividing by 5, we obtain the expected
value of the annual return of the portfolio:
247,19% / 5 = 49,44%.
Hence, monthly portfolio growth is:
247,19% / 60 = 4,12%.
Now we calculate the optimized portfolio risk:
= ΣΣQ Q cov =(17,2*17,2*0,01721+17,2*20,6*0,02701+…+16,6*16,6*0,12482)
=317,6554
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Returning to the basic dimension we get:
317,6554/(100*100)=0,0317
In the percentage risk is equal to 3.17%.
Cncluding, one can say that portfolio can be optimized, but the return goes down by
55,39 - 49,44 = 5,95%, and the risk goes down by 4,83 -3,17=1,66%.
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BURGAS FREE UNIVERSITY E-SERVICES CONSUMING 2
Assoc. Prof. Dimitar Minchev, PhD
Faculty of Computer Science and Engineering, Burgas Free University
Анотация: В настоящата публикация е представено консумирането на електронните услуги на Бургаски свободен университет, посредством актуализиран приложен програмен интерфейс. Показан e програмен фрагмент демонстриращ употребата на създадения инструментариум.
Ключови думи: БСУ, е-услуги, консумиране на услуги, api, jwt, json.
Abstract: This publication presents the consumption of electronic services of Burgas Free
University through an updated application programming interface. A program snippet
demonstrating the use of the created toolkit is shown.
Keywords: BFU, e-services, services consuming, api, jwt, json.

Въведение
За първи път консумиране на електронните услуги на Бургаски свободен
университет е представено през 2014 в източник [1]. Актуализираният приложният
програмен интерфейс, имплементиращ сервизи за предоставяне на данни от електронните услуги на Бургаски свободен университет предназначени за разработчици
на приложения е достъпен в Интернет на адрес: https://e-services.bfu.bg/api/. Платформата предоставя за консумиране услуги съдържащи данни за преподаватели и студенти на университета. Наличните услуги от данни за преподаватели са: списък на щатния състав по факултет, научни постижения и публикации по преподавател. Наличните услуги от данни за студенти са: учебен график, оценки и изпитна сесия на студент по факултетен номер. Новата версия използва подобрен алгоритъм за идентификация на разработчика, който е представен в настоящата публикация.
Идентификация

Идентификацията на разработчика се осъществява след регистрация в платформата и посредством JWT [2]. На фиг.1 е визуално представен процеса на идентификация на разработчика.
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Фиг. 1. Идентификация на разработчик
1. Изпраща потребител и парола
На първа стъпка клиента изпраща POST заявка към https://e-services.bfu.bg/api/ .
Заявката трябва да съдържа полета потребител (user) и парола (pass) хеширана
посредством SHA256 [3]. Например потребител test с парола test изпраща следната
заявка:
user=test&pass=9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08

2. Връща ключа на клиента
На втора стъпка при успешна идентификация на потребителя, сървъра връща на
клиента JSON отговор в който се съдържа ключ за достъп. Например при коректно
подадена заявка на стъпка първа, то сървъра ще върне следния ключ за достъп:

{"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6IjMiLCJleHAiOjE1MTEzNjUyMzN9.yANST1g9
CzLeqtBYFtJ7JVUmSHizrwYE4ZWWvjLhgOI"}

3. Изпраща заявка и ключа
На трета стъпка клиента изпраща нова POST заявка съдържаща получения ключ
за достъп в хедъра на страницата и входен параметър необходим за съответната
услуга.
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{Authorization:
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6IjMiLCJleHAiOjE1MTEzNjUyMzN9.yANST1g9CzLeqt
BYFtJ7JVUmSHizrwYE4ZWWvjLhgOI}

Например за получаване на услуга „Преподавателски състав за факултет 5“
се изпраща POST заявка с входен параметър fak=5 до Интернет адрес
https://e-services.bfu.bg/api/faculty.php, като се добавя следния хедър на страницата:
4. Връща резултата
На четвърта стъпка при успешна идентификация на потребителя, сървъра връща
резултат от работата на конкретната страница във формат JSON. Например:
{ "FACULTY": [ { "number": 1, "code": "308", "title": "проф.д-р н.", "name": "Андон Лазаров", "picture":
"http://e-services.bfu.bg/api/picture.php?id=308", "teacher": "http://eservices.bfu.bg/api/teacher.php?id=308", "publications": "http://eservices.bfu.bg/api/publications.php?id=308", "consultation": "Сряда, от 15:00 до 17:00 ч., стая 409\r\n" },
{ "number": 2, "code": "259", "title": "доц.д-р н.", "name": "Иванка Стамова", "picture": "http://eservices.bfu.bg/api/picture.php?id=259", "teacher": "http://e-services.bfu.bg/api/teacher.php?id=259",
"publications": "http://e-services.bfu.bg/api/publications.php?id=259", "consultation": "" }, ... }

JSON продукта може да бъде превърнат в програмен код в Интернет на адрес
http://quicktype.io или http://json2csharp.com. Пълен списък на предоставяните услуги
е наличен в Интернет на адрес: https://e-services.bfu.bg/api/
Програмен фрагмент
Примерно конзолно приложение демонстриращо консумиране на електронните
услуги на БСУ, разработено на програмният език C# в интегрираната среда за разработка Microsoft Visual Studio Community 2017 е представно в програмния фрагмент
по-долу:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Net.Http;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using Newtonsoft.Json;
namespace REST
{
class Program
{
private static string sha256(string value)
{
StringBuilder str = new StringBuilder();
using (var hash = SHA256.Create())
{
Encoding enc = Encoding.UTF8;
Byte[] result = hash.ComputeHash(enc.GetBytes(value));
foreach (Byte b in result) str.Append(b.ToString("x2"));
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}
return str.ToString();
}
private static string GetToken(string user,string pass)
{
try
{
var link = "https://e-services.bfu.bg/api/index.php";
var client = new HttpClient();
var auth = new Dictionary<string, string> {{"user",user},{"pass",pass}};
var content = new FormUrlEncodedContent(auth);
var post = client.PostAsync(link, content).Result;
var responce = post.Content.ReadAsStringAsync().Result;
var json = JsonConvert.DeserializeAnonymousType(responce,new {token=""});
return json.token;
}
catch { return string.Empty; }
}
private static string GetJSON(string link,string token,string param,string value)
{
var client = new HttpClient();
client.DefaultRequestHeaders.TryAddWithoutValidation("Authorization",token);
var auth = new Dictionary<string, string> { { param, value } };
var content = new FormUrlEncodedContent(auth);
var post = client.PostAsync(link, content).Result;
var responce = post.Content.ReadAsStringAsync().Result;
return responce;
}
static void Main(string[] args)
{
string user = "test", pass = "test";
var token = GetToken(user, sha256(pass));
var json = GetJSON("https://e-services.bfu.bg/api/marks.php",token,"fan","16311045");
Console.WriteLine(json);
}
}
}

Приложение косумиращо всички сервизи на приложния програмен интерфейс
от електронните услуги на БСУ може да бъде изтеглено от Microsoft Store
https://www.microsoft.com/bg-bg/store/p/БСУ-Е-услуги/9wzdncrcsbqb.
Заключение
В настоящата публикация е представено консумирането на електронните услуги
на Бургаски свободен университет, посредством актуализиран приложен програмен
интерфейс. Даден е пример демонстриращ употребата на създадения инструментариум.
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СОЦИАЛНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ
В ПОДВИЖНИТЕ ИГРИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
доц. д-р Зорница Ганева
Бургаски свободен университет

SOCIAL INTERACTIONS AND SOCIAL SKILLS IN SPORT GAMES
Аssoc. Prof. Zornica Ganeva, Ph.D.
Burgas Free University
Abstract: The publication provides information on a new approach to the content of
gaming activity, in particular sport games. In their conditions, the opportunities for
developing social skills of preschool children are sought in order to improve their social
interactions and social behaviors as a prerequisite for developing the social competence of
the children.
Key words: physical education, social competence, social skills, sport games, pre-school age

В продължение на направеното по-обширно изследване на подвижните игри в
„Модел за игрова двигателна дейност в обучението по физическо възпитание в
детската градина“ [3], в настоящата публикация ще се представят резултатите от
проучване на аспекти на социални взаимодействия и социални умения в подвижните
игри в предучилищна възраст. Обособени са две изследователски категории „социална компетентност“ и „подвижни игри“, които да разкрият нови характеристики на
подвижните игри, включени в игровата двигателна дейност в обучението по физическо възпитание в предучилищна възраст.
Многообразието от парадигми за социалната компетентност, проучени в
изследователски разработки [1,7,12,16], носят в себе си нещо общо – огромната значимост за по-добрите междуличностни взаимоотношения, разкриват по различен начин своите общи характеристики, което е добра перспектива пред различните хора.
Едно от значенията на социалната компетентност е „да предоставя възможности на
хората да изграждат успешни социални схеми, да развиват позитивни взаимовръзки с
равни и да ръководят социалните поведения с позитивни финални резултати“ [12]. Тя
е условието за процесиране на социални, емоционални и интелектуални умения и
поведения, необходими за успех в обществото и в социалните мрежи, като зависи от
нормите и стереотипите на даденото общество. В този контекст „социалните умения
характеризират знанията и възможностите да се използват различни социални поведения в променящи се интерперсонални ситуации, изграждат капацитета на социалното поведение [12].
За създаването и реализирането на изследването (представено в тази публикация) е използван разработения от Стаматов, Сарийска, Горанова (2013, 2016) Модел
на социална компетентност [12]. Съдържанието на Модела е написано с практическа насоченост за възрастни и за деца. Авторите отбелязват, че съдържанията на отделните групи могат да бъдат конкретизирани или допълнени в зависимост от поставените практически цели. В съдържанието на Модела на социалната компетентност са включени осем подгрупи способности:
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Комуникативни способности;
Коопериране и сътрудничество;
Просоциално поведение;
Решаване на интерперсонални конфликти и преговаряне;
Аз-концепция: самооценка, саморегулация, лична ефективност;
Емоционална сензитивност и експресивност;
Асертивно поведение;
Мотивации.

Проучването на литературните източници и автори, изследващи различните аспекти на подвижните игри разкри разнообразието от виждания и подходи към класифицирането на игрите [3]. Тяхното многообразието е обединявано според различни
техни характеристики, в зависимост от изследователските цели на авторите в областта на игровата двигателна дейност. Подвижните игри са групирани на творчески игри
и игри с правила – подвижни, спортни и дидактически (Г. Пирьов, 1958), систематизирани са и от гледна точка на тяхната възможност за развиване на физическите качества (Кр. Рачев, М. Ганева и кол., 1984). Други автори класифицират подвижните
игри с топка върху основата на два принципа: в зависимост от възрастовите особености на децата (в предучилищна възраст); по спортове с насоченост за овладяване
на елементарни технически похвати от детски баскетбол, детски хандбал, детски футбол, детски волейбол (М. Ганева, 1985, 1987; Ст. Виденова, 1987). Представена е класификация на игрите, съобразени със сложността на задачите, условията за изпълнение, участието и наличието на основни компоненти (Е. Христова, 1990). Други
обединяват по признака подвижност и са обособени две основни групи на подвижните и неподвижните игри и една преходна група (М. Михайлов, А. Гешев, 1965;
М. Севев, 1993). Класификация на подвижните и спортно-подготвителните игри е съобразена и с акцентите и приоритетите на основните задачи на физическото
възпитание и действащите по това време учебни програми (Н. Йорданова, 2002).
Сформират се категории подвижни игри и по тяхната целенасоченост, съдържание и
условия за реализация в обучението по физическо възпитание и спорт (К. Костов, 1990,
1996; Е. Кавдански, 1996, 2010, 2016). На богатата основа от класификации на игрите в
основното експерименталното изследване (З. Ганева, 2017), систематизирах класификация, търсеща възможности за различни социални взаимоотношения между участниците
в многообразните ситуации и изпълнените с динамика и вариативност подвижни игри.
В представеното изследване е използвана следната класификация – Графика № 1.
Графика № 1. Подвижни игри според разпределението и ролите на участниците
в игровото взаимодействие
ПОДВИЖНИ ИГРИ
НЕОТБОРНИ

ПОДВИЖНИ ИГРИ
ОТБОРНИ

БЕЗ ВОДАЧИ

С ВОДАЧ/И (С КАПИТАН)

С ВОДАЧИ

БЕЗ ВЛИЗАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
В СЪПРИКОСНОВЕНИЕ С
„ПРОТИВНИКА”

БЕЗ ВОДАЧ/И
С ОРГАНИЗИРАЩ ХАРАКТЕР

С ВЛИЗАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
В СЪПРИКОСНОВЕНИЕ С
„ПРОТИВНИКА”

С ОРГАНИЗИРАЩ ХАРАКТЕР
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В обобщение на анализираната литература [3, 4, 6, 10, 11, 15] и практическа
работа с подвижни игри, описвам едни от важните характеристики на различните видове подвижни игри. Подвижните игри, включени в направеното изследване, са обособени в групи според основното взаимодействие на участниците в тях.
ПОДВИЖНИ ИГРИ С ОРГАНИЗИРАЩ ХАРАКТЕР – НЕОТБОРНИ И
ОТБОРНИ
Игрите с организиращ характер могат да бъдат неотборни и отборни. Те целят повишаване на организираността във времето и пространството на децата в групата. Спомагат за влизане в ритъм с другите участници в играта и/или синхронизиране на действията. Движенията и придвижванията на играещите са свързани с развиване на умения за организиране на индивидуалните действия и точното съчетаване с
действията на другите. Развиват концентрацията на вниманието във взаимоотношенията и взаимно контролиране на взаимодействията. В съдържанието на подвижните
игри с организиращ характер се включват различните естествено-приложни движения – ходене, различни видове бягане, скачане. Игрите с организиращ характер развиват умения за дисциплина, ред, точност, навременни и съвместни действия, организираност.
ПОДВИЖНИ ИГРИ С ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ – ОТБОРНИ С И БЕЗ ВЛИЗАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪПРИКОСНОВЕНИЕ С „ПРОТИВНИКА“
Подвижните отборни игри с противодействие са сред най-популярните и играни от децата. Те включват многообразие от естествено-приложни движения, съчетани в най-различни комбинации и разнообразни и изненадващи ситуации. Специфична особеност на игрите с противодействие е, че „в основата си са изградени върху
взаимодействието“ [6]. В изследването е търсена тяхната нова значимост в разделението им на отборни игри с влизане на участниците в съприкосновение с „противника” и без пряк физически контакт между тях. В същността си те са много динамични,
с изявена амбиция от играещите за премерване на силите и надмощие. Динамичният
характер е свързан с борба (противодействие) между участниците в играта – като може да има ‘нападащ’ и ‘отбраняващ’ – без или с влизане в съприкосновение, или да
действат едновременно, отново с или без директен контакт. Характерна е възможността за общуване – вербално и невербално. Подвижните игри с противодействие са
подходящо средство за трениране на настойчивост, самообладание, комуникативност, тактичност, волеви усилия, психическа устойчивост.
ПОДВИЖНИ ИГРИ С И БЕЗ ВОДАЧ – НЕОТБОРНИ И ОТБОРНИ
Алтернативно на другите разгледани видове подвижни игри, в съдържанието
на тези се акцентира на ролите и участието на водач (водещ/и, капитан). Ролите,
определени от съдържанието на играта, са различни за отделните участници, което ги
поставя и в различни взаимодействия и отношения по време на игровото изпълнение.
Позициите на водач, съотборник, противник и други, според задачите на играта,
изискват необходимите физически, интелектуални и психични (емоционални) умения
за всяка роля. Това предопределя и вариативност в комуникацията между участниците. Спецификата за успеха на играещите е в правилния избор на водач/и. Успешните
варианти за този избор са в педагогическото майсторство на учителя. Всеки от вариантите, при който се избира водача/ите има своите положителни и рискови аспекти.
Всички видове естествено-приложни движения оформят съдържанието на тези подвижни игри, самостоятелно и в комбинации.
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Емпирично изследване
Оптимизирането на обучението по физическо възпитание в детската градина е
постоянен процес на търсене на нови подходи за подобряване функционалността на
игровата двигателна дейност. В многообразието от видове подвижни игри да се откриват актуални за времето значими характеристики и ефекти. Представеното изследване има за цел да проучи възможностите на различни видове подвижни
игри за развиване на социални умения при деца на 6-7 години в обучението по
образователно направление „Физическа култура“ в детската градина. Постигането на целите на емпиричното изследване постави следните задачи:
1. Да се проучат възможностите на различните видове подвижни игри като
предпоставка за формиране на компетентности при деца на 6-7 години на
основата на опита на детските учители от гр. Бургас.
2. Да се очертаят нови подходи към използване на игровата двигателна дейност в обучението по физическо възпитание в четвърта подготвителна група
в детската градина.
3. Да се обогати разработения Модел за игрова двигателна дейност в обучението по физическо възпитание в четвърта подготвителна група в детската градина (Ганева, 2017).
Обекта на изследването са подвижните игри и игровата двигателна дейност.
Предмет на изследването са подвижните игри в игровата двигателна дейност на
децата на 6-7 години в четвърта подготвителна група на детската градина.
Изследваните лица са 147 детски учители от 10 детски градини в гр. Бургас –
ДГ „Златното ключе“, ДГ „Вълшебство“, ДГ „Звездица Зорница“, ДГ „Ран Босилек“,
ДГ „Слънце“, ДГ „Изгрев“, ДГ „Х.Кр.Андерсен“, ДГ „Раковина“, ДГ „Моряче“, ДГ
„Звездица“.
Използван е анкетен метод за проучване на социалния потенциал на подвижните игри, които са включени в учебното съдържание по образователно направление
„Физическа култура“ за четвърта подготвителна група в детската градина. Целта на
анкетата е да се разкрият нови съдържателни характеристики на подвижните игри,
свързани с развиването на социални умения на деца на 6-7 години.
Анкетата е писмена и обособена в две части, всяка от които е насочена към
реализиране на целите и задачите на изследването. Тя е частично стандартизирана.
Анкетата включва 16 закрити въпроса като от анкетираните се изисква да отбележат
един или два отговора, които отговарят на мнението им и техните педагогически
наблюдения и опит. Показателите на изследването са обособени в две основни групи група Подвижни игри и група Социална компетентност. Системата от въпроси има
определена последователност и обвързва двете групи показатели на изследването.
Групата Подвижни игри в игровата двигателна дейност включва:
- Неотборните подвижни игри – с организиращ характер;
- Неотборните подвижни игри – без водач/и;
- Неотборните подвижни игри – с водач/и;
- Отборни подвижни игри – с организиращ характер;
- Отборни подвижни игри – без водачи;
- Отборни подвижни игри – с водачи;
- Отборни подвижни игри – без влизане на участниците в съприкосновение с
„противника”;
- Отборни подвижни игри – с влизане на участниците в съприкосновение с
„противника”.
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Групата Социална компетентност е съставена от 15 социални умения, които
са нейни съдържателни характеристики:
- Комуникативни способности;
- Емоционална сензитивност – разбиране на емоциите на другия и проява на
емпатия;
- Емоционална експресивност – изразяване и регулиране на собствените емоции;
- Просоциални поведения – споделяне, насърчаване, успокоение, помагане на
другите;
- Коопериране и сътрудничество;
- Заставане на чужда гледна точка;
- Признаване на постиженията и заслугите на другите;
- Приемане на различията;
- Асертивно поведение – умение за отстояване на справедливостта и честността;
- Асертивно поведение – умение за отстояване на собствените позиции без
агресивност и неуважение;
- Решаване на конфликти;
- Разпознаване на собствените силни страни и повишаване на вярата в собствените възможности;
- Вяра в собствената ценност;
- Упоритост – полагане на усилия при изпълнение на трудни задачи, изпълнение на задължения и отговорности;
- Стремеж към постижения и себедоказване.
Анализ на изследователските резултати
Изследователските въпроси са проучени чрез детски учители на различна възраст и с различен учителски стаж в детската градина. Изследваните специалисти са
147 детски учители от 10 детски градини в гр. Бургас. Широкият диапазон на възрастта на учителите допринася за вплитане на разбиранията на съвременния млад човек с тези на професионалиста на възраст. Резултатите по възрастовият аспект на
изследваните лица, показа, че само 8,16% от учителите са в младежката възраст (2029 год.), а над 1/3 от детските учители са над 50 годишни (36,73%), включително и в
пенсионна възраст. Данните за годините учителски стаж на изследваните лица
носят една положителна тенденция за възвръщане на интереса към учителската професия в предучилищна възраст. Въпреки, че основното ядро от учителите е на възраст между 30-49 години (55,11%), вижда се, че „прохождащите“ специалисти като
детски учители с учителски стаж между 1 и 3 години са 18% и също толкова (18%) са
между 4 и 9 години стаж. Със своя дългогодишен учителски опит (над 30 години
учителски стаж) големия принос към изследването дават 23% от учителите, и не помалкия за уважение стаж – 20-29 години – 20% от изследваните детски учители.
Според изследваните детски учители, от посочените подвижни игри, най-предпочитани от децата на 6-7 год. са отборните варианти на подвижните игри.
Интерес за изследването представляват посочените в тази група резултати. Подвижните отборни игри с водач (капитан) (63%) са с най-висок стимул за децата, следвани от отборните игри с организиращ характер (42%) и отборните игри с влизане
на участниците в съприкосновение с „противника“ (39%) (графика № 2).
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Графика № 2. Подвижни игри, харесвани от децата на 6-7 год.
Подвижни игри според разпределението и ролите на участниците
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И трите вида подвижни отборни игри са посочени, че са с много висок интерес
за децата, което показва, че трябва да се включат с приоритет в учебното съдържание
в обучението на 6-7 годишните деца в детската градина и извън нея. Останалите пет
вида подвижни игри имат почти еднакъв избор – неотборни игри с организиращ
характер (14%), неотборни игри с водач (12%), неотборни (10%) и отборни (11%)
игри без водач, отборни игри без влизане на участниците в съприкосновение с
„противника“ (10%).
Анализът на получените резултати, представени в графика №3, показват:
Графика № 3. Развиване на социални умения в подвижни игри според разпределянето
на участниците и ролите на участие в групите и взаимодействието
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Неотборните подвижни игри – без водачи са предпочетени за развиване на
следните умения: приемане на различията (42%), вяра в собствената ценност (35%),
разпознаване на собствените силни страни и повишаване на вярата в собствените възможности (32%). Неотборните подвижни игри – с водачи са предпоставка за стремежа към постижения и себедоказване (21%), вярата в собствената ценност (17%),
заставането на чужда гледна точка и координиране на собствената и чуждата гледна
точка (14%). В неотборните подвижни игри – с организиращ характер се дава възможност за работа с разпознаване на собствените силни страни и повишаване на вярата в собствените възможности (30%), приемане на различията (24%), умения за решаване на конфликти (24%), подпомагане стремежа към постижения и себедоказване
(24%). Игрите, в които няма обединяване в отбори, имат по-малки стойности
(%) от отборните игри, но създават условия за повече индивидуална изява, което
ще подкрепя мотивацията за успех и самооценяванете на способностите на децата.
Отборните подвижни игри – с организиращ характер са избрани като
имащи най-ползотворни условия за работа върху развиване на социалните умения. Това показват стойностите на уменията за коопериране и сътрудничество
(71%), комуникативни способности (62%), емоционална експресивност – изразяване
и регулиране на собствените емоции (62%), емоционална сензитивност – разбиране
на емоциите на другия и проява на емпатия (56%), просоциални поведения – споделяне, насърчаване, успокоение, помагане на другите (54%). Отборните подвижни игри –
без водачи са възможност за отработване на уменията за решаване на конфликти
(25%), вяра в собствената ценност (24%), заставане на чужда гледна точка и координиране на собствената и чуждата гледна точка (19%), приемане на различията –
приемане на другите такива каквито са (19%). Резултатите за отборните подвижни
игри – с водачи показват, че те са „богата почва” за социалната компетентност коопериране и сътрудничество (61%), комуникативни способности (59%), асертивно
поведение – умение за отстояване на справедливостта и честността (52%), заставане
на чужда гледна точка и координиране на собствената и чуждата гледна точка (46%),
признаване на постиженията и заслугите на другите (46%), упоритост – полагане на
усилия при изпълнение на трудни задачи, изпълнение на задължения и отговорности
(46%). В групата на отборните игри с най-добри условия за развиване на социални умения са повели (с много високи стойности) игрите с организиращ характер
и определени водач/и. В тях тренирането на уменията за взаимодействие от различен тип са предпоставка за развиването на позитивни връзки и преживявания между участниците.
Отборните подвижни игри – с и без влизане на участниците в съприкосновение с „противника” разделиха различни социални умения, с превес в изборите
за игрите със влизане в противников контакт. Отборни подвижни игри – без
влизане – уменията, посочени за подходящи за развитие в техните условия са
упоритост – полагане на усилия при изпълнение на трудни задачи, изпълнение на задължения и отговорности (23%), вяра в собствената ценност (20%), асертивно поведение – умение за отстояване на собствените позиции без агресивност и неуважение
(19%). При игрите с влизане в съприкосновение уменията са асертивно поведение –
умение за отстояване на справедливостта и честността (45%), емоционална сензитивност – разбиране на емоциите на другия и проява на емпатия (43%), упоритост –
полагане на усилия при изпълнение на трудни задачи, задължения и отговорности
(43%), заставане на чужда гледна точка и координиране на собствената и чуждата
гледна точка (40%).
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От направеното проучване се очертаха следните нови съдържателни характеристики на подвижните игри в игровата двигателна дейност:
Уменията от модела на социалната компетентност, които обединяват неотборните игри са приемането на различния друг, вяра в собствените сили и ценност
и стремеж за успех. Усещането за собствената стойност е както при неотборните,
така и при някой от отборните игри. При игрите с групови взаимодействия се търси най-много чуждата гледна точка, координиране на поведения и справедливост,
отстояване на себе си и уважение на другия, емоционална сензитивност и експресивност, упоритост. Определено има различия в избраните умения между неотборните и отборните игри (сравнявайки по първите три най-високи резултати),
графика №3.
С организиращ характер игрите се различават изцяло в първите избори (с
най-висок процент от отговорите) на социалните умения, които са подходящи за
целенасочена работа. В неотборните – излизат на преден план социалните умения,
които спомагат за личностната идентичност и по-висока самооценка, а при
отборните – съчетаването на собствените личностни умения с тези на другите и
взаимна подкрепа и разбиране.
Независимо от поставената роля на водач/и в подвижните игри, социалните
умения, които са посочени от учителите, се обединяват около това дали игрите са отборни или неотборни. В неотборните игри (но с ниски стойности) са предпочетени
уменията подкрепящи собствена личност, а в отборните – резултатите натежават (с
най-високи стойности в изборите) за кооперирането, общуването, асертивността
между участниците, съчетани с отговорност към другите.
Подвижните отборни игри, при които се влиза в съприкосновение с „противник“, обедняват социалните умения асертивност и упоритост. Стойностите на
игрите със съприкосновение са значително по-високи, което предполага, че учителите смятат, че тези игри предоставят по- голяма възможност за развиване на социални умения.
Анализът на изследователските резултати дава нова значимост на ролята
на игровата двигателна дейност и по-конкретно на подвижните игри в четвърта
подготвителна група на детската градина за разширяване на социалния потенциал на физическото възпитание. Разкриването на нови социални аспекти на
подвижните игри дава перспективи пред оптимизиране на игровата двигателна
дейност в предучилищна възраст и повишаване значението и приноса на физическата култура за хармоничното развитие на личността на децата.
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MODERN TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
IN ELECTRICITY SUPPLY
Kamen Seymenliyski, Silviya Letskovska, Еldar Zaerov, Radoslav Simionov
Burgas Free University
Abstract: This paper examines the impact of electrotechnical installations on the
environment, in particular the influence of an electromagnetic field, a source of which in
the residential buildings are the transformer substations, the distribution boxes for power
supply, as well as the conductors from the supply network. Attention is paid to thermal
imaging as a modern technological solution that can be successfully applied to the
diagnosis of building energy systems.
Keywords: thermo-vision research, transformer, electromagnetic field, electric smog.
Introduction

The problem of the interaction of energy objects and the environment in the modern
stage of the development of mankind is gaining new dimensions, influencing both the vast
territories of the planet and the atmosphere and the hydrosphere.
More significant volumes of energy consumption in the foreseeable future
predetermine the further expansion of the area of impact on all environmental components
on a global scale.
The environmental problem - in particular, the impact of the electrical facilities of the
environment is one of the most important issues in the energy sector.
Any electrical equipment, to some extent, has a negative impact on the environment,
including living beings, from insects to humans.
The damaging influence of various electrical objects involves air, water and soil
pollution with TPP and NPP waste, releasing unused energy into the environment in the
form of heat; influence of the electromagnetic field on living organisms, increase of the
noise level, etc.
Over the past decade, with advances in technology and medicine, there is increasing
evidence that low-frequency electromagnetic fields, noise, vibrations and emissions from
harmful gases are adversely affecting human health.
For these reasons, the European Commission Directorate for Research is increasingly
funding studies related to the determination of the potential human health effects of long term exposure to low frequency electromagnetic fields, noise, vibrations and carcinogen
emissions from electrical installations, installations and appliances.
I. INFLUENCE OF ELECTRICAL EQUIPMENT ON THE ENVIRONMENT

In the last third of the 20 th century the intensive use of electrical energy in the
modern information society has led to the emergence and formation of a new significant
environmental pollution factor – electromagnetism.
The reason for defining such a factor is the intensive development of information and
energy technologies, remote control and monitoring, some modes of transport, and the
development of a number of technological processes.
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It is now clear that the electromagnetic field of artificial origin is an important
ecological factor of high biological activity and is becoming more and more scalable with
electromagnetic pollution of the urban environment.
The growth in electricity consumption and the development of electricity grids united
in a single energy system have led to a significant increase in the number of people exposed
to electromagnetic fields from high-voltage power lines.
Electromagnetic radiation, like radiation, has neither taste nor smell, but one
encounters it every day.
The more comfortable life becomes, the more the assortment of the available electric
appliances increases.
Human life is submerged in electromagnetic fields – 98% of the population uses
household electrical appliances and the remaining 2% of the population is surrounded by
electromagnetic fields created by each conductor running alternating current, including the
wires of the power grid.
If the possibility of damage to tissues and cells associated with exposure to X-rays is
beyond doubt, the effects of electromagnetic radiation on living organisms whose sources
are power lines, cell phones, electrical appliances, and transformer posts have only recently
begun to attract attention as a potential threat to the health of humans.
Among the sources of electromagnetic field in residential buildings, the transformer
substations, the distribution boxes for power supply, as well as the wires from the power
supply network are particularly important.
The safest distance from a person to them can be defined only by using special
devices.
The typical safe distance is 1.5 ÷ 5.0 meters.
The electrical effect of the buildings, namely the cable lines, the distributors and the
transformers, has the greatest influence on the electromagnetic environment in the living
rooms in the industrial frequency range of 50 Hz.
In the rooms where these sources are located, the magnitude of the field is usually
increased and the field strength is usually not high and does not exceed the allowable levels
of 500 V/m.
Power transmission lines create electromagnetic field, which is distributed among tens
of meters.
The load on these lines changes over time and through different seasons of the year,
resulting in a change in the field intensity level.
From an environmental point of view, the fields are too dangerous, because these
lines as well as the transformer substations are located directly in cities, including in
residential buildings.
Electromagnetic fields from these facilities bring an important, and often a
determining, part of the overall electromagnetic environment in cities.
Electromagnetic emissions of technogenic origin are a major source of physical
environmental pollution. Recently there has been talk of electromagnetic smog (by analogy
with the chemical).
Electromagnetic smog represents pollution of the man-made environment with nonionizing emissions from devices using, transmitting and generating electromagnetic energy
arising due to imperfections in technology and/or irrational use.
The reason for the internal smog in the premises is the parasitic overlaps of the sine
wave of the industrial frequency current.
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Both types of pollution, electromagnetic and chemical, have common features and can
adversely affect humans, animals and plants.
A characteristic feature of electromagnetic pollution of cities is its multifrequency and
multifactoriness when multiple radiation sources of different frequencies, intensity and
location are available in a certain area of the site.
The lack of a correct assessment of electromagnetic fields as an environmental
pollutant leads to a deterioration of the ecological situation.
Supply lines and high voltage devices are the most powerful sources of
electromagnetic radiation.
Research into the impact of radiation on human health begins with the construction of
the first such facilities when there is an inexplicable worsening of the health of workers and
residents around them.
Nowadays, in the context of the continuous growth of energy consumption, there is an
open question about the power supply of residential buildings, businesses and offices.
Greater power is needed for urban substations under tight construction.
This issue is solved with the use of transformer equipment up to 35 kV up to the user
(home, block, enterprise).
More consumers can get electricity at the expense of increasing power consumption,
which reduces electricity transmission losses.
However, the increased power of the transformers leads to an increase in the
substation size and to the permissible noise levels during the day and at night.
Therefore, environmental solutions to reduce the noise of the transformers, the main
sources of which are magnet ducts, cooling systems, windings, metal structure, resonance
fluctuations from the overlapping of sound frequencies.
There are many methods to reduce the noise level of the transformers - constructive,
technological. It is also possible to use vibration suppressors.
One of the cardinal methods is the use of screens in the form of wall-type
constructions built on sites when installing transformers.
But all of these measures are costly, as substantial inputs of additional materials are
needed, the construction of large-scale enclosures.
There are many methods to evaluate the technical condition of transformers.
Diagnostic methods are best suited for the application of which no voltage drop is
required.
The most widely used are the following methods: thermal imaging, vibration
diagnostics and oil analysis.
II.

THERMOVIZIONAL DIAGNOSIS OF POWER TRANSFORMERS

Thermal imaging studies make it possible to diagnose the following defects in the
transformer installations:
 short circuits in the windings;
 faults in the contact system for voltage regulation;
 the appearance of scattered magnetic fields in case of isolation of individual
components of the magneto conductor;
 defects in the transformer cooling system oil pumps, filters, fans);
 variation of the internal oil circulation in the transformer (formation of stagnation
zones), displacement of the insulation of the windings;
 heating in the contacts of the windings with the transformer terminals;
 earthing bus interruption, etc.
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Together with the diagnostics of the oil, the thermal imaging study of the transformer
structures and assemblies is related to the group of basic methods of investigation of its
technical state.
This study is performed in load mode of the transformer.
Thermal imaging and photographic capturing and assessment of the thermal state and
efficiency of the studied elements are made.
Thermal imaging diagnostic of power transformers is a rather complicated procedure
because local defects in them can „dampen“ heat flows from the magnet and windings. In
addition, the cooling equalizes the temperature distribution in the defective areas.
In thermovision is estimated thermal condition of electrical and current conductors
depending on operating conditions and type of construction.
The elevated temperature sections are compared to the Transformer Technical
Documentation, which provides information on the design of the windings, oil circulation
zones, the magnet and its elements.
This monitors the operation of the cooling system, evaluates the oil circulation area.
This control makes it possible to detect anomalous heat zones on the surface of the
transformer tank due to displacement of the oil flows.
The experience of conducting such a study under different climatic conditions
indicates that a number of requirements are required to diagnose defects.
The reason is the low heat dissipation in isolated structures and the low temperature
contrast, which is significantly affected by the optical properties of the surfaces and the
environment.
In order to diagnose with a thermal imaging camera, a number of requirements must
be met:
 the camera should be oriented towards the surface under investigation at a certain
angle, depending on whether it is metal (0 ÷ 40°) or dielectric (0 ÷ 60°);
 measurements taken at temperatures of 20 ÷ 25°C and wind speeds of not more
than 2 m/s;
 the capture of the transformer takes place no less than 3 hours after sunset; dayto-day measurements are allowed in the presence of heavy clouds;
 the current load on the previous measurement has a value close to the nominal
value, etc.
An assessment of the state of the contact connections is made by comparing the
temperatures of the same type of contacts in the same load and cooling conditions as well
as by comparing the temperature of the contact connections of the current conductors.
A number of diagnostic requirements must be observed:
 when controlling contact chambers, the camera should be as close as possible to
the measurement, and the measurement should not be in the rain;
 the wind speed must not exceed 4 m/s;
 the load must be close to the nominal.
As known, the state of the magnetic circuit of the transformer effectively can be
assessed on the basis of chromatographic analysis of the composition of gases in the oil. In
composition and saderzhanieto gas can judge the type of defect.
In case of damage to the magneto conductor as a result of overheating, the gases
dissolved in the heating in the oil are ethylene (C2H5) or acetylene (C2H2).
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Typical gases are hydrogen (H2), methane (CH4) and ethane (C2H6).
The formation of these gases may be caused by a failure of the insulation of the
clamping studs, shock absorbers, local heating from magnetic fields, etc. Infrared
Transformer Testing, as an auxiliary method of control in the presence of gas formation in
the transformer, makes it possible to estimate the zone of defect formation in the magnet.
For more complete control and obtaining data on the nature of the defect
development, it is advisable to perform a Infrared thermography (IRT) study of the
transformer at a two- and three-degree load.
The resulting thermographic images can be used for building thermography
information functions.
The temperature distribution on the surface of the transformer T (x, y) brings essential
information about the presence of heat sources in its active part, the efficiency of the
cooling system for the presence of local temperature anomalies caused by hidden thermal
defects.
In the thermogram analysis, the properties of the radiating surface, the feature of the
structure, and the presence of structural elements, partially shielding the object of control,
are taken into account.
Thus, the function T(x, y) contains information about the above mentioned
phenomena.
To obtain the thermographic information functions, the output function with a twodimensional temperature distribution on the surface of the object T(x, y) is presented with a
thermogram (Fig.1, A).
It integrates in the range [x1, x2] [y1, y2] to obtain the array F (t °) = ΣΣT (x, y, t °),
tabulated data for the temperature (t) and the relative amount of surface this temperature
(Fn).
Using the appropriate software, the table is converted into a thermographic
information function (Figure 1, B).
The analysis is obtained by comparing a thermographic information function for a
„reference“ transformer.

А.

В.
Figure 1. A - Temperatures on the surface of the object;
B - thermographic information function
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Conclusions

Thermal imaging diagnostics of energy equipment is a modern technological solution,
which can be successfully applied in the diagnostics of building energy systems (for
example – imbedded transformer in a building).
This research can be done in the form of periodic inspection of facilities, together
with the methodology for conducting it.
This type of control can be combined with a modern system for monitoring the
condition parameters of such a system that adversely affect the environment and the human
body.
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CONSUMER HABITS AND MARKETING GOALS
Associate Prof. Atanas Luizov, PhD
Burgas Free University
Abstract: Consumers often act like creatures of habit, automatically repeating past
behavior. In this article, we show that habits are a specific form of automaticity in which
responses are directly cued by the contexts. We also review how habits influence consumer
behavior and how to measure the habits strengths. In the end, we list some strategies that
marketers can employ to build consumer habits.
Key words: consumer behavior, marketing, habits, behavioral change.

Постигането на маркетинговите цели е свързано с въздействие върху поведението на потребителите. В редица случаи това поведение трябва да бъде променено.
Много маркетинг мениджъри обаче подценяват трудностите за постигане на желаната промяна. Съществуват няколко разбирания, които стоят в основата на разработване на маркетингови програми: основната цел е да бъде привлечено вниманието на
потребителите, да се даде определена информация за продукта, да се покажат новите
продуктови характеристики, да се изтъкнат ползите, да се асоциира марката с нещо
емоционално и това ще бъде достатъчно, за да бъдат убедени потребителите да направят покупка. Общото между тези подходи е фокусът върху убеждаването на
потребителя като ключ за промяна в поведението му. Така всяко взаимодействие с
потенциалния потребител има за цел да окаже влияние върху неговите убеждения,
нагласи, предпочитания и намерения. Смята се, че ако потребителят бъде убеден в
превъзходството на продукта и бранда, той автоматично ще направи покупка. Този
подход изглежда логичен, но дали е ефективен? Колко лесно може да бъде променено поведението? Ако се замислим за собственото си поведение, то ще открием че
имаме навици, които са лоши и контрапродуктивни, но самото знание за това рядко
води до промяна на поведението ни. Всъщност, това не е толкова лесно – съществуват дълбоко вкоренени навици, които не могат да изчезнат просто така. Постигане на
промяна в поведението е трудна задача. В маркетинговата практика съществуват
голям брой примери за кампании, които постигат положителни резултати в промяна
на нагласи и намерения за действие, но които се провалят на „финалната права“ – тази на промяната в поведението. Когато имаме провал (частичен или пълен) на нов
продукт, истинският проблем може да не е липсата на известност, отрицателни нагласи и намерение за опитване, а да се корени в трудната промяна на съществуващи
навици и съответно формирането на нови. Провалът на нов продукт рядко се дължи
на отрицателна нагласа или на проблемно функциониране, а отново истинската причина е свързана с придържане към съществуващ навик [17].
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Значителна част от ежедневните ни дейности са рутинни, както и голяма част от
потребителските действия – често повтарящи се реакции, които са резултат на несъзнателно действие или такова, което отнема малко усилия. Този поведенчески репертоар се повтаря често в една и съща физическа и социална среда и се превръща в навик. Потребителските навици имат своята полезност, защото позволяват на човек да
изпълнява определено действие без големи усилия, автоматично. Навиците ни са рутината, автоматичността в действията ни.
През последните години се наблюдава нарастващ интерес относно ролята на
„навиците“ – т.е. тези автоматични реакции, които всеки от нас изпълнява ежедневно
в определени условия на заобикалящата ни среда. Емпиричните изследвания разкриват предимството на изпълнение на поведение по навик пред това, което изисква съзнателно вземане на решение. Ако в определена среда навик и намерения са в конфликт е по-вероятно да се изпълни автоматично заученото поведение. Едва през
последните няколко години, откритията на поведенческата икономика и невронауката хвърлят известна светлина относно механизмите за формиране на навици, както и
ефективните стратегии за тяхната промяна и изграждане.
Проучванията на навиците са важни за анализ на поведението на потребителите,
защото повтарянето на определени действия заема голяма част от ежедневието. Според изследвания на Quinn и Wood (2005) 45% от ежедневни дейности се повтарят
почти в един и същ контекст. Покупките и потреблението на стоки и услуги показват
подобно повторение. Потребителите купуват едни и същи продукти и марки при различни ситуации на покупка [31], купуват едно и също количество от продукта [39].
Разбирането на повтарящото се потребителско поведение е важно за маркетолозите и
марките, които управляват, както и за бизнес и маркетинговите цели, които дефинират. Увеличаването на повторните покупки е свързано с увеличаване на пазарния дял,
дългосрочната стойност на потребителя, дела от портфейла [10]. Ето защо повторението и по-специфично навиците характеризират голяма и значима част от потребителското поведение, което се свързва с важни последствия за маркетинговите дейности и резултати.
Целите на работата могат да се представят в следните 4 точки: 1) какво представляват и как се формират потребителските навици, 2) какво е влиянието им върху
потребителските решения, 3) как се измерват навиците и 4) какви стратегии могат да
се използват за изграждане и промяна на навиците.
Същност и формиране на потребителските навици
Какво представляват и как се формират навиците? Дефинирането на навика
като психологически конструкт е свързано с развитието на психологията от самото й
начало и с приноси на учени като Джеймс (James), Трондайк (Throndike), Хъл (Hull),
Скинър (Skinner) и др. Важен принос в изследването на поведението и вземането на
решения имат концепцията на Шифрин (Shiffrin) и Шнайдер (Schneider) за автоматичното поведение и теорията на Уейсън (Wason) и Евънс (Evans) за два процеса за
обработка на информацията, които дават теоретична рамка за анализ на навиците и
съзнателното вземане на решения. Идеята за съществуването на процедурна памет,
дава възможност навиците да бъдат операционализирани като различен конструкт от
други имплицитни процеси [33]. Според бихевиоризма навикът може да се представи
като отношение стимул - реакция, което не е свързано със съзнателно решение. Така
навикът се представя като автоматична реакция (предразположеност към такава),
която се задвижва от стимул, който е специфичен за контекста на поведението – сре85
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да (елементи на средата), предходни действия на човека. Навиците (предразположеността за реакция по определен предвидим начин) се заучават чрез процес на повторение, което включва когнитивни процеси в процедурната памет. Когато реакцията
(поведението) и контекста се повтарят непрекъснато се стига до създаване на асоциативна връзка по начин, при който елементи от средата служат като „спусък“ за дадена реакция.
В различни публикации в областта на маркетинга, навикът намира различно дефиниране. Най-често определенията отразяват повтарящи се (многократни) покупки
[31]. Според този подход навикът се измерва с честотата на покупки [15], предварителния избор на марка [29], последователни покупки от една марка [30] и броя на
покупки от дадена марка [5]. Други изследователи в областта на маркетинга свеждат
навика до правила за вземане на решение, които са сравнително прости и потребителите ги използват при покупки с ниска ангажираност [18]. Според когнитивната психология обаче не е приемливо да се слага знак за равенство между навик и просто
правило за вземане на решение, доколкото за двете отговарят различни когнитивни
системи [1].
Някои изследователи разглеждат навика и автоматизма като синоними, но според други навиците са специфичен вид автоматични действия, които се характеризират с относително постоянни контекстуални стимули, които действат като „спусък“,
независимо от целите и намеренията на потребителите. Навиците се създават, когато
човек реагира повтарящо се в един стабилен контекст и поради това формира асоциативни връзки между реакцията и тези елементи на средата (физически, психологически, социални, предходни действия). След като е формиран навикът, възприятията на
елементи от контекста директно активират асоциираната реакция. Според редица автори този процес на директно стимулиране на действието чрез елемент от средата,
различава навика от лоялното поведение или други потребителски реакции, които също се характеризират с автоматичност и повторяемост [3].
Влияние на навиците върху потребителското поведение
Влиянието на навика върху поведението може да бъде разгледано в две направления. Първата е свързана с това как се създават асоциациите между контекста и
реакцията, които стоят в основата на един навик. Втората е свързана с това как потребителското поведение, което може да бъде отдадено на навика се стимулира директно от елементи на средата.
Изследвания на ежедневното поведение показват, че асоциациите, които определят поведението по навик, се активират директно от контекста. Проучване на навиците при спортуване, участниците трябва да отгатнат бързо дали поредица от букви
образуват дума или е безсмислена последователност от символи [22]. Някои думи,
които се появяват са „running” и „jogging”. Преди да видят последователността от
букви, върху респондентите несъзнателно се оказва въздействие като им се показват
места, на които те типично спортуват. Анализът на данните потвърждава очакванията на изследователите, че навикът ще задейства реакции, които се активират от
контекста: респондентите, които спортуват (джогинг) ще реагират по-бързо при откриване на съответните думи, а тези които не спортуват или не го правят често няма
да се повлияват от контекста. Ето защо несъзнателното възприемане на стимули, свързани с контекста, автоматично задейства асоциираната в паметта реакция или навик.
Друг експеримент показва, че навикът не се отключва от целите на човек. Neal и
кол. (2009) оценяват колко бързо респондентите, които спортуват ще открият съот86
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ветните думи, ако преди експеримента имплицитно са мотивирани (например отслабване), която цел те предварително са посочили като важна, за да спортуват. Групата
на респонденти, които спортуват не показва по-бърза реакция при разпознаване на
думи, от тази, за която въпросната цел (отслабване) и дейност (спортуване) не са важни. Това предполага, че техните реакции не се свързват с цели, които те смятат, че ги
мотивират за действие. Ето защо, може да се допусне, че един навик се задейства от
контекста, а не от личните цели на човека.
Потребителите лесно си припомнят навиците, защото алтернативните реакции
имат ограничен достъп. Например, резултатите от изследване [7] показват, че след
като респондентите за определен период са практикували често дадено поведение, за
да постигнат определена цел, то друг тип поведение, което води до постигане на същата цел, става все по-малко достъпно в паметта. Това „потискане“ на алтернативни
реакции увеличава доминирането на навика в определен контекст, защото тази реакция е много по-бърза и лесна в сравнение с алтернативни. Допълнителни доказателства за това, че навикът се стимулира от елементи на средата, а не от личните цели,
предоставят изследвания в областта на невронауката - активацията в системите на
мозъка, отговорни за постигане на цели като префронталния кортекс се намалява за
сметка на увеличаване в системи, свързани с контрол на стимулите, като базалните
ганглии [43].
В обобщение, доказателства от две области на науката – когнитивна психология
и невронаука водят до общата идея, че навикът има директна асоциация в паметта от
тип стимул – реакция, която се създава чрез повторение. Активирането на реакциите
по навик от контекста се придружава с деактивиране на алтернативни реакции. Тези
процеси поставят навика като доминиращ, достъпен отговор или реакция в определен
контекст.
Доказателствата, че изразеното поведение по навик се активира директно посредством асоциации с контекста се предоставят от редица експерименти и полеви
наблюдения: от навика да се говори високо, до покупка на храна за бързо хранене.
Основният изследователски въпрос при тези изследвания е дали реакциите по навик
се стимулират директно от елементи на средата, без да е необходимо влияние на целите и намеренията. В експеримент, проведен от Neal и кол. се тества дали навиците
за говорене по-високо, се стимулират от елементи на средата, чрез компютъризиран
тест, при който се показват снимки на спортен стадион или зала, и кухня или друго
домакинско помещение. Изследователите предполагат, че респондентите, които редовно посещават спортни събития, ще говорят по-високо при поява на съответните
стимули (стадион, спортна зала). Резултатите потвърждават тяхната хипотеза, като
разлики в тона на гласа на респонденти, които не посещават спортни събития, не се
отчитат, независимо какво изображение е показано на екрана.
Друго доказателство за директното стимулиране идва от изследвания на възможността за предвиждане на потребителското поведение. Както Triandis (1977) наблюдава, хората се придържат към техните намерения или поведенчески цели, основно за ново или нетипично поведение, докато те повтарят поведение по навик, независимо от техните намерения. В едно стандартно тестване на тази идея, респондентите
заявяват своите намерения да следват определено поведение като покупка на храна за
бързо хранене през следващата седмица. В края на седмица регистрират колко често
са правили покупка на такава храна. Резултатите показват, че потребителите, които
нямат навик да купуват такава храна в поведението си се придържат към заявените
намерения, докато групата респонденти, които имат силен навик да купуват храна за
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бързо хранене, демонстрират честота на покупки, която няма нищо общо със заявените намерения [7].
В обобщение, когнитивните и поведенчески изследвания водят до общ извод, че
реакция, дължащи се на навик се активират директно след възприятие (съзнателно
или не) на елементи от контекста, които са асоциирани с тях, а алтернативните реакции могат да бъдат подтиснати или деактивирани в паметта. Тези когнитивни асоциации водят до директна реакция по начин, при който възприятието на стимул, свързан
с навика, води до действие с много малко или никакво участие на цели и намерения.
Влияние на навиците върху поведението
Веднъж оформени, навиците са тази сила, която насърчава повтарянето на минало поведение при бъдещи ситуации на покупка и потребление. Разбира се, потребителите са свободни да действат както искат и да се разграничават от навиците си,
търсейки разнообразие и промяна. Въпреки това, те често се провалят в опитите си да
скъсат с миналото и да направят нещо ново. Логичен е въпросът кои са ситуациите,
които предразполагат потребителите да действат по навик и кои са тези ситуации,
при които е вероятно да действат по нов начин? Поради характеристики на навика
като бързина на реакция, бърз достъп до паметта и т.н. е трудно, изискващо определени усилия – когнитивни и мотивационни, потребителите да действат противно на
навика. За да постъпят по нов начин, те трябва да вземат решение да направят нещо
ново и допълнително да преодолеят стремежа да действат обичайно. Така навикът
има две силни причини да бъде поддържан. Според интензивността на усилията,
свързани с вземане на решение и преодоляване на навика, потребителите е по-вероятно да постъпят по навик, особено ако решението е придружено с липса на време, разсейване с други стимули и задачи, умора. Основната цел е спестяване на усилия и
когнитивни ресурси.
Влиянието на навиците се увеличава и в резултат на фактори като недостиг на
време, увеличен избор и др., които водят до предпочитане на заучено действие, отколкото до съзнателно решение или дори до липсата на действие. От значение за разбиране на този процес е, че оценката след действието може да доведе до заключение,
че повтарящите се действия (избор, покупка, потребление) са по-добри в сравнение с
алтернативите. Ето защо, съзнателните оценки, които хората правят относно техни
навици могат да увеличат силата на връзката на автоматичната реакция, така че да
направят човек още по-привързан към навика.
При недостиг на време, вземането на решение се опростява по различни начини
като отделяне на по-малко време за отделните стъпки, по-малко време за обработка
на информация, селективно внимание върху най-важните елементи на решението
[14]. В допълнение, при липса на време, потребителите е по-малко вероятно да търсят различни варианти и поради това се спират на действие, което е заучено и се стимулира от елементи на средата, в която се намират. В изследване на Betsch,
Haberstroh, Molter и Glöckner респондентите получават задача да избират нови маршрути за придвижване в града. Когато са ограничени във времето, изборът се свежда
то този, който най-често са правили в миналото. Когато няма ограничения на времето, респондентите избират нови маршрути и по-малко повтарят типичния си избор на
маршрут. Друго изследване показва, че потребителите правят успешни покупки на
продукти и марки, които са имали намерение да купят, когато се намират в позната
среда (магазин), дори и при ограничение на времето за покупки [26]. Така в позната
среда, навиците водят до правилни решения, дори и при недостиг на време.
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Липсата на концентрация, която се дължи на едновременното действие на множество стимули, извършване на няколко дейности и др. потенциално намаляват способността за вземане на решение за нов начин на действие и дават предимство на навика. Данните от изследвания на поведението и изображения на мозъчната активност
показват, че навиците имат предимство, когато работната памет на респондентите е
заета с различни решения. Ако един потребител, който не е концентриран и се разсейва, не е способен да обмисли нов начин на действие, то той ще действа по навик.
Действията по навик се стимулират и от промените в нивото на самоконтрол –
способността на човек да оказва контрол върху мислите, емоциите и поведението си.
Когато ресурсите за осъществяване на този самоконтрол намаляват в резултат на
умора, човек става все по-неспособен да се противопоставя на лесна реакция (навик)
и все по-неспособен да търси нови алтернативни решения. Илюстрация за това, че
преодоляването на навика изисква ресурси за самоконтрол е изследвания на Vohs,
Baumeister и Ciarocco, както и това на Pocheptsova, Amir, Dhar и Baumeister. Участниците в изследването трябва да изберат оценят три марки лаптопи. Когато те са изморени, оценяването не става по значими и уместни критерии, а се използват такива,
които са „видими“ и са свързани с контекстуални фактори, промотиращи съответните
марки. Ето защо, потребителите могат да се придържат към навика поради високите
разходи на усилия за самоконтрол. Не е изненадващо, че хората имат склонност да
изпълняват повече „лоши“ навици, когато самоконтролът е малък и не са способни да
преодолеят, променят това поведение или пък да изберат друго.
В обобщение, продължаващото изпълнение на дейности по навик се стимулира
от ограничените възможности и капацитет за вземане на съзнателни след обмисляне
решения и изискващият усилия самоконтрол. Потребителите действат по навик особено в ситуации, свързани с малко време за вземане на решение, когато са разсеяни, и
когато нямат вече ресурс да се контролират. Накратко, директният механизъм за стимулиране на навика осигурява и гарантира, че тези реакции са доминиращи в съзнанието на хората и това доминиране се увеличава, доколко ежедневните задачи редуцират капацитета за търсене на алтернативни решения.
Честотата на повтаряне на дадено поведение невинаги е свързана с навик
Невинаги поведението на потребител, което се повтаря често, се дължи на
навик. Повторението може да означава или да отразява едно устойчиво или дълготрайно предпочитание към продукт или марка, убеждение, че така се постигат целите, или да бъде свързано с преживяване на положителни емоции. Например, лоялността към марка и връзките с марка могат да имат продължителен ефект върху
потребителското поведение [19]. Тези мотивирани когниции могат да бъдат изразени
явно или да бъдат имплицитни, което означава че потребителят не е наясно какво го
мотивира или какво му влияе [2]. Независимо, че такива цели, нагласи и емоции не са
необходими за създаване на навик, те са важни за разбиране на това как хората развиват и променят навиците си.
Директният механизъм на стимулиране на определена реакция от елементи на
средата, разграничава навика от мотивираното действие. Веднъж формиран даден навик, контекстът активира действието в относително постоянен характер. Целите и
предпочитанията, както и навиците могат да бъдат представени като конструкти в паметта [26]. Независимо от това, целите и предпочитанията не водят до относително
постоянно и устойчиво повторение на поведението. Дори когато потребителите имат
силно изградено предпочитание или преследват дадена цел, те невинаги повтарят ед89
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на и съща реакция или поведение. Така например лоялността към марка кафе може да
се изрази в различно поведение – пиене на кафе от тази марка, покупка на кафе от тази марка, покупка на брандирани чаши и др. Обратно навикът включва специфично
поведение в специфична, конкретна среда. Навикът може да бъде силен, но той обикновено не включва други действия, например към марката кафе.
Характеристиките на навика го различават и от правилата за вземане на решение (евристика) (например, покупка на марка, която познавам), както и решенията,
свързани с покупка в нова среда. Например, специфично решение за покупка в една
ситуация може да бъде използвано като отправна точка за решение в нова ситуация
на покупка [32].
В обобщение, предпочитанията и целите понякога мотивират повторни покупки
и потребление. Тези мотиви осигуряват вариативност, гъвкавост в реакциите, а потребителите гъвкаво реагират на различните предпочитания и цели, които релевантни
при определено решение. Обратно, реакциите по навик са директно стимулирани по
един стабилен, негъвкав начин и не зависят от настоящите цели.
Измерване на навиците
Съществуват две основни причини за измерване на навиците. Първата е свързана с получаване на стандарт, спрямо който да бъде установена промяна в поведението. Например, установяване на увеличаване или намаляване на силата на навик в резултат на въздействие. Съпътстващи въпроси при тази задача на измерване са:
- До каква степен е увеличена или намалена силата на навика?
- Колко дълго продължава промяната?
Втората причина се свързва с определяне на необходимите усилия за промяна
на навик или формиране на нов. Типичните въпроси тук са:
- Какъв вид интервенция е необходима?
- Какви усилия и колко дълго трябва да продължи тази интервенция?
Навикът е абстрактна концепция, което предполага че не съществува „правилна“ или „грешна“ дефиниция. Дефинициите могат да бъдат оценявани според тяхната
съгласуваност и полезност за целите на изследване на поведението. Понятието „навик“ често се свързва с действие, което се осъществява често. От гледна точка на психологията това определение (навик=честота) не е удовлетворително. То не съдържа
обяснение за причините за поведението. С други думи едно по-пълно определение ще
включи и механизма за формиране на навик: навикът е действие, което се изпълнява
често, защото се задейства автоматично (навик=честота+автоматизъм) [36]. Повтарянето на едно действие в определен контекст подсилва асоциативните връзки
между елементите на средата и поведението в съзнанието на човек. В последствие
контролът върху иницииране на поведението преминава от съзнанието към несъзнаваното (импулси стимулирани от елементи на средата). Веднъж оформен навикът се
изпълнява само от стимули от средата, които действат като спусък, без да се налага
съзнателно вземане на решение.
От изследователска гледна точка, операционализирането на навика като
„честота+автоматизъм“ е по-полезно от чистото приравняване на навика към честотата на изпълнение на поведението. Автоматизмът обяснява съществуването и устойчивостта на навика във времето. Той внася разграничение между поведение, което
се изпълнява често и автоматично (навик) и такова, което също се изпълнява често,
но механизмът не е автоматизиран (не навик). Една от най-популярните скали за измерване на навика е тази на Gardner.
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Ако разгледаме по-внимателно горната перспектива (навик=честота+ автоматизъм), то ще открием, че тя не е напълно консистентна. Ако едно действие автоматично се задейства от стимули на средата (или други), честотата ще бъде функция на
появата на тези стимули. Дали едно поведение по навик се изпълнява често означава,
че то асоциира с често появяващи се стимули в средата. Заучените автоматични реакции не е необходимо да се изпълняват често, особено ако елементите на контекста
отсъстват или се срещат рядко. Поведението може да бъде автоматизирано и в двата
случая, но неговата честота ще варира значително. Поради това, навикът следва да се
разглежда като форма на поведение, което зависи от контекста и се изпълнява автоматично, независимо от честотата, т.е. поведението може да се изпълнява рядко, но
това съответства на честотата на поява на стимули от средата (навик = автоматизъм,
навик ≠ честота). Тази гледна точка е важна по няколко причини. Първо, според нея
автоматизмът е същността на навика и той обяснява механизма на действие чрез автоматични процеси. Поради това навикът може да има предимство пред отнемащи
време и усилия съзнателни процеси на вземане на решение. Развитието на автоматизъм е целта на формиране на навик, а прекъсването на автоматичната реакция е целта
на разрушаването на навика. Автоматизмът е основният елемент на навика, а честота
е фактор за формиране и възможно последствие. Второ, тази дефиниция отхвърля
честотата на изпълнение като задължителен елемент на навика. Много навици се изпълняват често, но това се дължи на стимулите, които ги инициират и тяхната висока
честота на поява в средата. Тази висока честота не е следствие на заучената автоматична реакция, която се изпълнява често независимо от контекста.
Операционализирането на навика като автоматична реакция (процес) е интересно и от изследователска гледна точка. Според изследователите промяна в средата
(стимули и тяхната честота на поява) е механизъм за промяна или създаване на навик. Все още недостатъчно изследван е процесът от гледна точка на неговата продължителност. Дали запазването на асоциативните връзки „стимул –реакция“ няма да
бъдат активирани отново при поява на съответния контекст, колко време е необходимо, за да изчезнат тези асоциации и т.н.
Идеята за „спящи“ навици има важно значение за стратегиите за предвиждане и
промяна на поведението. Интервенции, насочени към промяна на контекста, може да
не доведат до трайни промени в поведението, и автоматичните реакции да се възстановят при поява на стимулите, които ги предизвикват. За целите на формиране на навик е необходимо това да се извършва в среда, в която се срещат често съответните
стимули.
Третирането на автоматизма като основен елемент на навика има важни последствия за неговото измерване. Ако се спрем на този вариант на дефиниране, то наличието на измерители на честотата в съответните скали създава проблем. Показателите за честота улавят както действия, които се изпълняват автоматично, поради честа
поява на стимул от средата, който ги инициира и тези, често извършвани действия,
които са преднамерени, съзнателни и тяхното изпълнение не зависи от външни (контекстуални) стимули. Включването на измерители на честота може да доведе до инфлация на показателите за сила на навика.
Създаване и промяна на навици
Промяната на собствените или на други навици е трудна задача. Опитът да се
промени един навик или да се добави нещо ново е едно, а създаването на изцяло нов
навик е нещо съвсем различно.
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В практиката и академичната литература се предлагат различни модели за влияние върху поведението, включително такива, насочени към изграждане на потребителски навици. Сред популярните модели спадат тези на B.J. Fogg, Nir Eyal, Charles
Duhigg, Bas Verplanken, Wendy Wood, Ben Gardner. От гледна точка на фактическата
приложимост най-висока оценка получава моделът на David Neal.
Този модел предлага 6 стратегии за създаване на навик, които са групирани в
три категории: основна, важна и допълнителна.
Таблица 1.
Стратегии за изграждане на навик
Стратегия
1. Осигуряване на стабилна среда (контекст)
2. Използване на контекста
3. Лесно изпълнение
4. Създаване на условни знаци и възнаграждения
5. Повторение
6. Мотивация

Тип
задължителна
важна
важна
важна
важна
допълнителна

Стабилната среда (постоянен контекст) позволява на определени елементи от
нея да започната да действат като стимули, задвижващи дадено поведение. Формирането на навик изисква като задължително условие среда, която не се променя.
Втората стратегия използва елементи от средата, които вече съществуват, които
да служат като стимули за създаване на нови или промяна в съществуващи навици.
Специалистите по промяна на поведението акцентират върху важността желаното поведение да се изпълнява лесно, без трудности от потребителите. По-специфично съществуват три елемента, които правят изпълнението на желаното поведение
по-лесно:
- намаляване на броя на решенията, които потребителят трябва да вземе. Колкото повече и по-трудни от гледна точка на усилия и време са решенията, толкова е по-малко вероятно да се следва съответното поведение.
- намаляване на стъпките при изпълнение. Новото поведение може да изглежда
сложно и обезсърчаващо поради непознаването му. Ако стъпките, които потребителят трябва да следва са малко (не повече от 3), то е много вероятно той
да действа по желания начин.
- редуциране на възприетите усилия и други потенциални бариери. Промяната
на статуквото и започване на ново поведение винаги изисква усилия, но ако се
премахнат или се намали влиянието на различни бариери, преходът към новото поведение ще бъде улеснен.
Многократно беше подчертано за важността на условните знаци, които са елементи от средата и служат като стимул за започване на действието. Навиците се
задействат от условни знаци, намиращи се в средата на изпълнение на определено
поведение. Когато се опитваме да създадем нов навик или да променим съществуващ, следва да се анализират кои са тези знаци, които се намират в средата и дават
„тласък“ за изпълнение – „ако имаме знак Х, то следва поведение Y“. Тези знаци не
винаги са очевидни и лесни за откриване, а понякога могат да са завоалирани. Стимулите могат да се групират в пет основни категории:
92

Годишник на БСУ

том XXXVIII, 2018

- стимули, свързани с мястото (Къде се намира потребителя?);
- стимули, свързани с времето (Кога се изпълнява поведението?);
- стимули, свързани със социалното обкръжение (Какви хора и какви са
техните действия?);
- стимули, свързани с емоционални състояния (Как се чувства потребителя?);
- стимули, свързани с предходни действия (Какви действия се изпълняват преди
това?).
Получаването на положително потвърждение (награда) в резултат на поведението е друг механизъм за формиране на навик. Колкото е по-привлекателно възнаграждението, толкова е по-вероятно повторение и в последствие формиране на навик.
Във всяко рутинно поведение можем да открием елементи на награда, следствие на
които този навик изглежда привлекателен. Възнаграждението е това, което създава
устойчивост на навика и затова е необходимо да имаме система за възнаграждения,
когато искаме да създадем нов навик. Наградата и стимулите са особено важни, защото новото поведение е по-трудно за изпълнение – отнема повече време и изисква
усилия. На следващо място, наградата дава възможност за подкрепа на новото поведение при последващи повторения, което да доведе до автоматичност. Наградите могат да бъдат осезаеми, които се получават след изпълнение на поведението и неосезаеми, които се свързват с определени емоции по време на изпълнение. Различните
типове награди не са взаимно изключващи се – те могат да действат едновременно
или последователно, могат да бъдат комбинирани с различни потребителски цели.
След като е установен един навик, значението на потвърждението (наградата) става
по-малко, доколко съществуват постоянство в средата и връзките стимул-реакция.
Формирането на навици изисква многократно извършване на специфично поведение. Следователно, създаването на възможности и поводи желаното поведение да
се изпълнява често е важна стратегия за формиране на навик. Това е особено важно,
когато това ново поведение е различно и изисква нови умения и допълнителни усилия от страна на потребителя. Изследвания в областта на неврологията показват, че
нови умения се заучават по-добре чрез действие.
Последната стратегия е насочена към персонализиране на навика – свързването
му с определени лични цели и мотиви. Според Дейвид Нийл „… хората предпочитат
да разглеждат действията си като резултат от съзнателен избор, предпочитания, цели
и мотиви“. Тази стратегия е насочена към стимулиране на мотивацията за постигане
на успех в промяна на поведението и предпазване от възможността към връщане към
старото състояние. След като е създадена устойчива асоциация между контекст и поведение, необходимостта от мотивация става по-малка, доколкото навикът се изпълнява автоматично.
След като един навик е създаден, асоциативните връзки се променят бавно и е
необходимо често повторение на нов опит при множество различни ситуации, което
да измести старите и да създаде нови асоциации между стимулите и действието. С
оглед на бавната промяна и необходимостта от време, то краткотрайни промени и
вариации в поведението не са достатъчни, за да се промени един навик. След това навикът се завръща почти без промяна след действие, което не е по навик (например
вместо обичайно или по навик купувана марка се прави покупка и опитване на нова).
Според същността и механизма на формиране на навик, стандартните инструменти за
въздействие като промяна в убеждения, нагласи и намерения не водят до промяна в
поведението. За илюстрация, мета-анализ на интервенциите, които успешно променят намеренията, водят до съответстващи промени в поведението, само на това, което
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не е навик. Специфично, за поведение, което не се изпълнява с достатъчна честота,
така че да се формира навик, промяната в намеренията води до промяна в поведението. От друга страна, при поведение, което се изпълнява в относително стабилен контекст, промени в намеренията (например, желание да се храним по-здравословно)
има само ограничен ефект върху поведението (актуално меню). Тези открития водят
до заключение, че насочване на усилията към промяна на намеренията, не води до
промяна в асоциативните трасета на навика в паметта. По този начин, поведение, изпълнявано по навик, показва устойчивост и независимост от намеренията на човек.
Това е придружено с трудността на хората да забравят асоциациите или да ги преодолеят като преследват цели и мотиви. Усилията да се променят навиците включват
блокиране на механизма, който задвижва изпълнението, реакцията, потискане на
„инстинктивната“ реакция и обмисляне (влагане на усилия) на нови алтернативи. Навиците се променят, когато се промени средата и от контекста се премахнат тези елементи, които стимулират навика [37].
Тези шест стратегии прилагат най-новите познания и разбиране за това как
ефективно да се изгради нов навик или рутина. Те се основават на констатациите от
поведенческите науки и осигуряват пълен набор от инструменти за маркетинг специалистите да постигат цели, свързани с промяна на поведението на потребителите.
Както казва B.J. Fogg, създаването на нов навик е трудно и правилният подход е това
да става на малки стъпки.
Заключение
Навиците отразяват асоциативното учене и формиране на автоматичност на
реакциите спрямо даден контекст. Веднъж създадени, навиците дават готов отговор
как да действа потребителя в определена среда. Навиците се формират в ежедневния
живот, когато хората преследват различни цели чрез повтаряне на действия в конкретна среда на изпълнение. Разбирането на механизмите, които стимулират формирането на потребителските навици, осигурява инструментариум за ефективна му промяна с оглед постигане на маркетинговите цели.
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МЕТОДИКА ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА МАЛКИ
ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
доц. д-р Пенка В. Георгиева
Никола И. Иванов
Бургаски свободен университет

METHODOLOGY FOR SIZING OF MICRO PV SYSTEMS
Penka V. Georgieva
Nikola I. Ivanov
Burgas Free University
Abstract: A methodology for sizing of a micro photovoltaic (PV) system is discussed in this
paper. The development of the methodology aims at the efficient use of resources
(electricity, money). The 5-stage algorithm is demonstrated on a micro PV system
maintaining a standard home. Sizing and visualization are performed using MATLAB.
Key words: micro PV system, sizing a PV system, efficiency.
I. ФОТОВОЛТАИЧЕН МОДУЛ. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА
ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ СИСТЕМИ
Фотоволтаичният модул представлява група от фотоволтаични клетки, свързани
в серия. Електрическият сигнал от една клетка е малък, така че множество клетки се
свързват в серия, капсулират се и се защитават със стъклена повърхност, така че се
формира модул. [1]
Фотоволтаичните модули са основни конструктивни елементи на всяка фотоволтаична система. [2]
За получаването на необходимото напрежение произволен брой такива модули
могат да бъдат свързани в PV-масив или система. [10]
Модулната структура е всъщност едно от основните предимства на фотоволтаичните
системи, тъй като към съществуваща система могат да се добавят нови панели,
когато е необходимо. [4]

Фиг. 1. Фотоволтаична клетка
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При производство на тънкослойни фотоволтаични модули се използват съвременни технологии за производство. Техните имена са получени от активните материали, от които се изгражда слънчевата клетка: кадмиев телурид (CdTe), медно индиев диселинид (CIS), аморфен силиций (a-Si), тънкослоен силиций (thin film-Si).
Аморфният силиций е в масовото производство, докато другите три технологии
по-бавно достигат до пазара. Тънкослойните модули се полагат директно върху подложка, без да е необходима междинната стъпка за производството на клетките. [12]
Основните предимства на фотоволтаичните системи са:
 надеждност: дори в сурови климатични условия, фотоволтаичните системи
са доказали надеждността си. Поради това фотоволтаичните системи се избират често в случаите, когато системата трябва да е действаща по всяко време от гоидната.
Фотоволтаичните системи могат да заместят скъпоструващите или опасни елементи
на електрозахранването в ситуации, при които непрекъснатото действие е критично.
Без необходимост от подаване на гориво и липса на движещи се части, соларните
системи са сред най-надеждните генератори на електрическа енергия, способни да
захранват най-чувствителните приложения от космическите спътници до микровълновите станции в планините и в други отдалечени тежки райони. Слънчевите панели
обикновено имат гаранции за 20 години или повече;
 ниски разходи за поддръжка: скъпо е да се транспортират материали и персонал до отдалечени райони за поддръжка на оборудването. Тъй като фотоволтаичните системи се нуждаят само от периодични инспекции и поддръжка, тези разходи
обикновено са по-ниски, отколкото при традиционните системи за електроснабдяване;
 мащабност и модулност: от предоставяне на миливатове за захранване на
калкулатор до няколко декара панели, осигуряващи мегаватове за присъединяване
към електрическата мрежа, устройствата за слънчева енергия могат да бъдат реализирани с различни размери и конфигурации и да бъдат инсталирани бързо и почти навсякъде. Като опция за разпределено генериране се намаляват разходите за пренос и
разпределение;
 универсални приложения: фотоволтаичната технология е единствената технология за получаването на възобновяема енергия, която може да бъде инсталирана в
истински глобален мащаб, поради своята гъвкавост и поради факта, че се генерира
енергия при почти всички метеорологични условия, т.е. дори при облачно време;
 разпределяне на пиков товар: продукцията на слънчеви системи обикновено корелира с периоди на голямо търсене на електроенергия, когато системите за
климатизация създават най-високи изисквания през горещите слънчеви дни. PV –
централите могат да поемат пиково натоварване, когато енергията е най- ограничена
и скъпа и следователно може да се поеме товара от мрежата и да се облекчи необходимостта от изграждане на нов капацитет за справяне с пикове в натоварването;
 двойна употреба: очаква се слънчевите панели все повече да служат както
за генератор на енергия, така и за фасада и покриви на сгради. Подобно на архитектурното стъкло, слънчеви панели могат да се монтират на покриви или фасади на жилищни и търговски сгради;
 екологично безопасни: слънчевите електроенергийни системи не са източник на вредни емисии във въздуха и водата, не произвеждат шум. Те са много побезопасни от други енергийни системи, като например дизелови генератори и като
такива са най-подходящата технология за градско генериране на енергия.
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Основните недостатъци на фотоволтаичните системи са:
 цена: фотоволтаичните системи имат високи първоначални разходи. Всяка
инсталация трябва да бъде оценена от икономическа гледна точка и сравнена със
съществуващите алтернативи. Ако първоначалната цена на фотоволтаичните системи
намалее и цената на конвенционалните горивни източници нараства, фотоволтаичните системи ще станат по-конкурентоспособни от икономическа гледна точка;
 променливост на наличната слънчева радиация: времето може да повлияе
неблагоприятно на мощността на всяка фотоволтаична система. Ако няма слънце, няма мощност;
 съхранение на енергия: някои фотоволтаични системи използват акумулатори за съхранение на енергия, която ще бъде използвана по-късно. Те увеличават
размера и цената на системата и могат да я направят по-сложна за управление и поддръжка;
 недостиг на адекватно образование: фотоволтаичните системи използват
нова технология, с която много хора са незапознати. Малко хора разбират приложимостта й. Тази липса на информация забавя пазара и технологичния растеж.
II. ЕФЕКТИВНОСТ НА ФОТОВОЛТАИЧЕН МОДУЛ
Общата енергийна мощност на фотоволтаичния модул зависи от изходното напрежение и работния ток. За разлика от източниците на напрежение, като например
батериите, които произвеждат ток при сравнително постоянно напрежение, фотоволтаичните модули могат да генерират ток при различни напрежения. [3], [5], [8]

Изходните характеристики на даден модул се характеризират с крива на ефективността, наречена - характеристика, която показва връзката между тока и напрежението. Един пример е показан на фигура 2. Напрежението ( ) се измерва по абсцисата, а токът ( ) – по ординатната ос. Типични - характеристики са показани за условията на 1000 W/m2 от слънчевата светлина и температурата на клетките 25 С°. [11]

Фиг. 2. - характеристика на фотоволтаичен модул
Има три важни точки върху - характеристиката – максимална мощност,
напрежение на празен ход и ток на късо съединение:
 Максималната мощност (
) е работната точка, при която от модула се
произвежда максимална мощност при конкретни работни условия;
 Напрежение на празен ход ( ) е максималното потенциално напрежение,
постигнато, когато от модула не се извлича ток:
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0
 Ток на късо съединение ( ) е максималната мощност на тока, която може да
бъде достигната от модула при условия на верига без съпротивление. Токът на късо
съединение
съответства на състоянието на късо съединение, когато импедансът е
нисък и се изчислява, когато напрежението е равно на 0.
0

Основните фактори, които оказват влияние върху ефективността на фотоволтаичния модул са:
 устойчивост на натоварване;
 интензивност на слънчевата светлина;
 температура на клетката;
 засенчване.

Фиг. 3. Ефекти от намалено слънчево излъчване и температура на клетката
III. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ
МОДУЛИ
Промишленият стандарт, според който всички фотоволтаични модули се оценяват и могат да бъдат сравнени, се нарича Стандартни условия за изпитване (STC). STC
е дефиниран набор от лабораторни условия за изпитване, които са близки до условията, при които могат да се експлоатират фотоволтаични модули [7]. Същият стандарт
се използва и за оценка на потенциалните места за инсталиране, тъй като това е основата за стойностите на радиацията.
включва три фактора:
 излъчване (интензитет на слънчева светлина или мощност), попадащо върху
хоризонтална повърхност (kW/m2). Стандартът за изпитване е 1 kW/m2
 атмосферната маса е свързана с „дебелината“ и прозрачността на въздуха,
през който преминава слънчевата радиация, за да достигне до модулите (ъгълът на
слънцето влияе върху тази стойност). Стандартът е АМ 1,5.
 температура на клетката, която ще се различава от температурата на околния
въздух.
определя температурата на изпитване на клетките като 25 С°. [2]
Ефективността ( ) е съотношението на изходната мощност
и мощността на
слънчевата енергия
върху фотоволтаичната клетка. [9]
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може да се приеме за
, тъй като слънчевата клетка може да работи до
максималната мощност, за да се получи максимална ефективност.
⟹

се използва като резултат от действието на радиация 1000 W/m2 и площта на
слънчевата клетка [m2]. Максималната ефективност (ηmax), установена при светлинния
тест е една индикация за ефективността на тестваното устройство, но от друга страна,
също като останалите
параметри, може да се повлияе и от условия на околната
среда като температура, интензивност и спектър на падащата светлина. По тази причина се препоръчва тестването и сравняването на фотоволтаичните клетки при сходни условия на осветление и температура.
IV. ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНАТА СИСТЕМА

Определянето на размера на фотоволтаичната система като самостоятелна електроенергийна система е процес с 5 етапа. Този процес дава възможност на дизайнера/
потребителя на фотоволтаичната система да оразмерят точно системата покриваща
очакваните нужди в рамките на предвидения бюджет. Петте етапа са:
(1) Изчисляване на електрическото натоварване;
(2) Оразмеряване и определяне тип на инвертор;
(3) Оразмеряване и определяне на тип на батериите;
(4) Определяне на размера на масива;
(5) Избор на контролер.
(1) Изчисляване на електрическото натоварване
Първата задача при проектирането на всяка фотоволтаична система е да се определи натоварването на системата. Тази оценка на натоварването е един от ключовите фактори при проектирането и разходите на самостоятелната фотоволтаична система. В предложената методология се използват предварително измерените средни
дневни натоварвания и резултатът е сумата от очакваните натоварвания както за променлив, така и за постоянен ток. Ако натоварванията се различават значително на
сезонен принцип или са от критичен характер, се използват стойностите на пиковите
натоварвания.
Оценката на електрическото натоварване се извършва като последователно се
приложат следните две формули:
∗
∗

∗

1
∗

⁄7

2

където:
– напрежение на товара;
– ток на товара;
– брой на товарите;
– консумирана мощност на товарите;
– използвани часове на ден;
– използване дни в седмицата;
– средна консумирана мощност на ден.
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Формулите (1) и (2) се прилагат отделно за всеки тип товар.
Дизайнът трябва да разглежда енергоспестяващи заместители на изделията,
които се използват често. Определят се големи и/или променливи товари и ако могат
да бъдат елиминирани или променени, за да работят от друг източник на енергия. На
мястото на лампите с нажежаема жичка трябва да се използват светодиодни лампи.
Те осигуряват същите нива на светлина с много по-ниско потребление на енергия.
Използване на DC уреди, за да се избегне загубата в процеса на преобразуване на
постоянен ток/променлив ток. DC лампите и уредите обикновено струват повече, но
са по-ефективни и издържат по-дълго. Броят на наличните апарати за електрозахранване е по-голям, но ефективността обикновено е по- ниска, тъй като тези уреди са
предназначени за използване на „безкрайно“ електрозахранване.
(2) Оразмеряване и определяне на инвертор
Общата мощност на свързания ток или тези, които ще се използват едновременно,
както е изчислено по -горе, се дели на постояннотоковото напрежение на системата:
3

където:
– AC мощност;
– DC напрежение на системата;
– максимален DC ток.
Това ще осигури непрекъснат постоянен ток, който системата ще изисква. Спецификацията на инвертора трябва да бъде направена въз основа на AC мощността,
тъй като по същество тя трябва да доставя това натоварване. Инверторът трябва да
отговаря на спецификацията на мощността на системата.
(3) Оразмеряване и определяне на батерията
В предложената методология размерът на батериите се пресмята така, че фотоволтаична система да функционира самостоятелно. За целта се вземат под внимание
следните ограничения:
 количеството резервна енергия, която ще се съхранява. Тя се изчислява в зависимост от броят дни без слънце, т.е. за колко облачни дни системата трябва да работи, използвайки енергия, която е съхранявана в батериите. Практика на производителите на батерии е да публикуват номинален капацитет на батерията (количеството
енергия, което ще им осигури батерията, ако е разредена веднъж при благоприятни
условия на температура и скорост на разреждане). Но този капацитет обикновено е
по-голям от реалното количеството енергия, което може да бъде получено от батерията при многократно използване в PV приложение. Всъщност за някои батерии използваемият капацитет е само 20% процента от номиналния капацитет, т.е. да се разреди повече от 20 амперчаса от акумулаторна батерия със 100 ампера, ще доведе до
бърза повреда на батерията. Други видове батерии, предназначени за дълбоки цикли,
имат капацитет до 80% от номиналния капацитет. За повечето фотоволтаични приложения, колкото по-голяма и по-тежка е батерията, толкова е по-добре. Най-добрата
препоръка за броя на дните за съхранение е капацитет на батерията да бъде увеличен,
колкото е възможно. Очевидно е, че за райони с продължителна облачност ще има
нужда от повече капацитет за съхранение, за да запази товара в тези периоди на лошо
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време. Също така, ако товарите изискват мощност по всяко време, препоръчително е
да има голям капацитет на батерията. По-малък размер на батерията може да се използва, ако прекъсване на захранването не е проблем;
 качеството и цената. Важно е да се използват висококачествени батерии,
които могат да бъдат разтоварени и зареждани многократно преди повреда. Автомобилните батерии не трябва да се използват, ако има алтернатива. Автомобилните батерии са проектирани да произвеждат висок ток за кратко време, след което се зареждат бързо. Фотоволтаичните батерии могат да се използват бавно в продължение на
много часове и да не се зареждат напълно няколко дни или седмици;
 Акумулаторът и контролерът на системата трябва да са съвместими. Контролерът за зареждане е електронно устройство, което поддържа състоянието на заряда
на батерията (SOC) между предварително зададени граници. Напрежението на акумулатора се измерва и се използва като основен параметър за SOC (някои контролери за
зареждане измерват температурата на батерията в допълнение към напрежението, за
да подобрят оценката на SOC). Ако контролерът за зареждане не работи правилно,
батерията може да се зарежда твърде много или да не се разрежда твърде много,
което съкращава живота й.
За оразмеряването на батерията последователно се прилагат следните формули:
4
5
6
7

∗

където:
– AC средно дневно натоварване;
– ефективност на инвертора;
– DC средно дневно натоварване;
– DC напрежение на системата;
– средно натоварване на ден;
– дни на автономност;
– лимит на разреждане;
– капацитет на батерията;
– батерии в паралел;
– напрежение на батериите;
– батерии в серия;
– общ брой батерии.
(4) Определяне на размера на масива
За определяне на размера на масива също последователно се прилагат следните
формули:
8
9
10
∗
11
където:
– средно натоварване на ден;
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– енергийна ефективност на батерите;
– пиково слънчево огряване (ч/ден);
– пиков ток на масива;
– пиков ток на модул;
– модули в паралел;
– DC напрежение на системата;
– номинално напрежение на модул;
– модули в серия;
– общ брой модули.
(5) Определяне на контролер

Контролерът трябва не само да може да обработва типични или номинални напрежения и токове, но също трябва да бъде така оразмерен, че да се справя с очакваните пикови или пулсиращи условия, като основно изискване е да има необходимата
мощност за предвиденото приложение. Ако се използва контролер с недостатъчна
мощност и той се повреди по време на работа, разходите за ремонт и подмяна ще бъдат по-високи от разходите, които биха били похарчени за контролер, който първоначално е бил по-мощен от нужното.
Формулите, по които се изчисляват изискванията към контролера са следните:
∗

12
13

където:
– ток на късо на модула
– модули в паралел
– максимален ток на низа
– DC общи свързани ватове
– DC напрежение на системата
– максимален DC ток
АЛГОРИТЪМ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА МАЛКА PV СИСТЕМА
Оценка на електрическото натоварване
(1) Изчисляване на общите свързани ватове както за AC, така и за DC.
(2) Изчисляване на средното дневно натоварване за AC и DC.
Определяне на инвертор
(3) Изчисляване на мощността на всички свързани АС консуматори.
(4) Посочване на инвертор за захранване на общо свързаните ватове.
Размер на батерията
(5) Установяване на загубите на инвертора.
(6) Разделяне AC средно дневно натоварване на ефективността на инвертора.
(7) Добавяне на резултата от (6) към средното дневно натоварване DC.
(8) Разделяне на резултата от (7) със системното напрежение, за получаване
средно натоварване на деня в ампери.
(9) Разделяне на резултата от (8) на брой дни на автономията.
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(10) Разделяне на резултата от (9) на лимита на разреждане на батерията, за да
се получи общия капацитет на часовата амплитуда на системата.
(11) Оразмеряване на батерията и разделяне на общото количество ватове на
капацитета на батерията за получаване на необходимия брой батерии за
паралелно свързване.
(12) Разделяне на напрежението на DC напрежението на системата на напрежението на батерията, за получаване на необходимият брой батерии за последователно свързване.
(13) Умножение на (11) и (12), за получаване на необходимия брой батерии.
Оразмеряване на масива
(14) Установяване на енергийната ефективност на батерията.
(15) Разделяне на средното натоварване на ден на коефициента на ефективност
на батерията.
(16) Разделяне на резултата от (15) на пиковото слънчево лъчение за получаване на общият пиков ток.
(17) Разделяне на общия пиков ток на пиковия ток на даден модул за определяне на необходимия брой на паралелно свързани модули.
(18) Разделяне DC напрежението на системата на номиналното напрежение на
един модул за получаване на необходимия брой на последователно свързани модули.
(19) Умножение на резултатите в (17) с (18), за получаване на общия брой необходими модули.
Определяне на контролер
(20) Умножаване максималният пиков ток на избраният модул по броя модули,
за намиране на максималния входящ пиков ток на зарядния контролер.
V. РЕАЛИЗИРАНЕ НА АЛГОРИТЪМ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА МАЛКА
PV СИСТЕМА
Схема на системата
Схемата на системата изобразява отделните елементи и връзките между тях. Тя
може да бъде разделена на три части: източник на енергия, който включва фотоволтаични панели, акумулаторни батерии, заряден контролер за тях и инвертор за стандартна електрическа инсталация AC 230 V, консуматори на стандартно AC напрежение и нисковолтови консуматори директно от фотоволтаик/батерии (фиг. 4).

Фигура 4. Схема на малка PV система
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Фотоволтаичните панели са конфигурирани на отделни блокове, в които са разпределени паралелно за достигане на определени работни токове и последователно,
за достигане на необходимото работно напрежение.
Батериите аналогично са оформени от акумулатори съответно паралелно за
достигане на определен ток и последователно за работното напрежение.
Товарите са разделени на две основни групи – едната получава директно енергия от
акумулаторните батерии, другата вторично от преобразувател на DC енергията в AC.
Всеки товар има някакви специфични особености, които трябва да се имат в
предвид. Общи са параметри като начален/стартов ток, номинална мощност, пикова
мощност и изисквания към формата на захранващото АС напрежение. Ако например
LED осветлението въобще не е критично към тези параметри, то за лаптопите работните граници са тесни и строго определени.
За консуматорите на АС напрежение понякога е важна формата на напрежението, тъй като промяната й може да се изтълкува от защитата като токов удар или пренапрежение в мрежата. Не е допустимо вкарването в тази група на бойлери, тъй като
те са много мощни консуматори и изискват рязко завишаване на заявената мощност
към АС преобразувателите. Съвременните хладилници са висок енергиен клас и там
този проблем е избягнат. Особено място заемат пералните, съдомиялните машини,
микровълновите фурни и колкото и да е странно, някои видове принтери (ползват големи мощности за подгряване при работа). При тях подходът трябва да е най-деликатен и обмислен. При съвременните LED телевизори, независимо от размера им, е достигната задоволителна енергийна ефективност и на практика консумираната мощност е 100W +/- 20%. Могат да се използват и за монитори на стационарни компютри, което в някои случаи е много изгодно и енергийно и финансово. Домашните компютри също предизвикват много спорове, ще пропуснем екзотичните решения като
захранване тип лаптоп или мини системи максимално оптимизирани по захранване за
сметка на функционалността. Захранването (PSU) на компютрите е особено капризно
спрямо формата на подаваното напрежение, затова там или синусоида или псевдосинусоида. Други производители са прескочили двойното и тройно преобразуване на
напрежението, като са произвели нисковолтово PSU, което на практика е DC-DC преобразувател+контролер към него. В комбинация с нисковолтов монитор (12V-19V) се
достига оптимална енергийна ефективност. Тъй като стационарните компютри са
сравнително малки консуматори, невинаги е финансово оправдано подобно решение. [6]
Микровълновите фурни са от най-неприятните консуматори на енергия – за
кратко време например 800W фурна консумира 2000W енергия, затова трябва да се
подбират с максимално висок енергиен клас. Същото важи и за пералните машини.
За правилната работа на тези групи и съгласуването помежду им, служи контролер, който следи за правилното зареждане/разреждане на акумулаторите, работата на
фотоволтаичните панели и следи за аварийни ситуации.
Фотоволтаичните панели могат да бъдат както от монокристален силиций, така
и от поликристален – различават се единствено по коефициента на полезно действие
и съответно по цената и броя необходими панели.
Акумулаторите, използвани в батериите, трябва да могат да бъдат дълбоко разреждани, за да се използват пълноценно. За целта литиевите батерии са особено подходящи, но цената им и особености по експлоатацията и безопасността им за сега
възпират производителите да ги използват масово. Оловните акумулатори са евтини,
но не могат да се разреждат докрай, защото се разрушават безвъзвратно (максимум
до 20% от капацитета е допустимият разряд).
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DC товарите са обикновено нисковолтови потребители на енергия, които е поудачно да се захранват директно, а не да се ползват сложни преобразуватели, при
което драстично да се намали коефициента на полезно действие на системата.
АС преобразувателите са обикновено с изход правоъгълен а не синусоидален
ток. Това е заради значително подобреният коефициент на полезно действие. За покапризни товари се използва или псевдосинусоида или доста по-сложен синусоидален преобразувател.
Контролерът е най-важният елемент от системата. Той служи за съгласуването и
правилното функциониране на цялата система, следи работните и аварийни процеси.
Правилният му избор и подходящ софтуер са основен залог за безпроблемното функциониране на системата.
Изчисляване на отделните елементи на системата
∗
∗

∗
∗

⁄7
Таблица 1. Пресмятане на електрически товар

Пресмятане на електричeския товар
Товари
Волтаж * Ампераж * Бройка =

Ватове

AC
LED Осветление
Телевизор
Лаптоп
Компютър
Хладилник
Микровълнова

12 *
220 *
19 *
220 *
220 *
220 *
*
*
*
AC общо свързани ватове
DC общо свързани ватове

0,5 *
0,55 *
1,85 *
0,72 *
1,13 *
9,10 *
*
*
*

14 =
1=
1=
1=
1=
1=
=
=
=

* Използване * Използване
часове на ден
дни в
седмицата

/ 7 дена в седмицата = Средна консумирана
мощност на ден

DC
121
158,4
248,6
2002

2530

AC
84 *
4*
*
8*
35,15 *
7*
*
7*
*
3*
*
0,5 *
*
*
*
*
*
*
* AC средно дневно натоварване
119,15 * DC средно дневно натоварване

7/
7/
7/
7/
7/
7/
/
/
/

7=
7=
7=
7=
7=
7=
=
=
=
=
=

DC
336
968
246,05
158,4
745,8
1001

2873,2
582,05

Пресмятането на електрическия товар се извършва както по нисковолтово захранване така и по стандартната AC 230V мрежа. Взима се в предвид номиналната
консумирана мощност на всеки консуматор, броят им, продължителността на работа
в различните дни от седмицата и разделяйки на броя на дните от седмицата можем да
получим средната консумирана мощност на ден. Избрани са статистически най-често
използваните консуматори и броят им в средно голямо домакинство. Стойностите
както и вида на консуматорите могат да варират в широки граници в зависимост от
нуждите на потребителите. В случая таблицата е примерна и важи за средно статистическо семейство. Единствено е пропуснат електрически бойлер, тъй като се използва високо ефективна хелио система.
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Таблица 2. Определяне на инвертора
Определяне на инвертора
AC общо
/ DC напрежение = Максимален Очакваните
свързани
на системата
DC ток
ватове при
ватове
пренапрежение

2530 /
Спецификация на Марка
инвертора

12 =

изброени желани
характеристики

210,8333333
Модел

Пресмятаме необходимата изходна мощност за да изберем модела на инвертора
по технически спецификации.

∗
Таблица 3. Оразмеряване на батериите
Оразмеряване на батериите
AC средно
/ Ефективност +
дневно
на
натоварване
инвертора
2873,2 /
97,50% +
Средно
/ Дни на
/
натоварване
автономност
на ден (Ahr)
294,0768162 /
5/
DC
/ Напрежение =
напрежение
на
на системата
батериите
12 /

DC средно
дневно
натоварване

/ DC
напрежение
на системата

= Средно
натоварване
на ден (Ahr)

582,05 /
12 = 294,0768162
/ Капацитет на = Батерии в
Лимит на
батерията
разреждане
паралел

Батерии в
серия

12 =

0,8 /
100 =
* Батерии в
= Нужни
паралел
батерии

1*

1=

1

1

За правилния избор на акумулаторни батерии е необходимо да изчислим средното натоварване на ден на акумулаторите. За целта разделяме средното AC натоварване на консуматорите с коефициента на полезно действие на инвертора, прибавяме
към него средното дневно натоварване на DC веригата и полученото общо средно
натоварване разделяме на напрежението на системата получавайки средното дневно
натоварване на акумулаторната система в Ahr. Броя батериите в паралел се определя
разделяйки средното натоварване на ден на дните на автономност на лимита на разреждане на акумулаторите и капацитета на батерията. Общият брой ползвани акумулатори се получава разделяйки DC напрежението на системата на напрежението на
батериите и получените батерии в серия се умножават по батериите в паралел.
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∗
Таблица 4. Оразмеряване на масива
Оразмеряване
Средно
/
натоварване
на ден (Ahr)

на масива
Енергийна
ефективност
на батериите

/

294,0768162 /
Пиков ток на /
масива

0,61 /
Пиков ток на
=
модула

96,41862826 /
DC
/
напрежение
на системата

7,5 =
Номинално
=
напрежение
на модула

12 /

19,4 =

Пиково слънчево =
огряване (ч/ден)

Модули в
паралел

Пиков ток на масива

5 = 96,41862826
Ток на късо на модула

13
8,10
Модули в серия
* Модули в
паралел

1 *

=

13 =

Общ
брой
модули
13

Правилното оразмеряване на масива се извършва разделяйки средното натоварване на ден на енергийната ефективност на батериите и на броя слънчеви часове
дневно, получавайки пиковия ток на масива. Този пиков ток разделен на пиковия ток
на модула ни дава броя модули в паралел. Броя на модулите в серия се определя разделяйки DC напрежението на системата на номиналното напрежение на модула, а получения резултат умножен по брой модули в паралел ни дава общия брой модули.
∗

Таблица 5. Определяне на контролера
Определяне на контролера
Ток на късо * Модули в
на модула
паралел

=

8,10 *
DC общо
/
свързани
ватове

13 =
DC напрежение =
на системата

119,15 /

12 =

Максимален Ток на низа
ток на низа подаван от
контролера

Списък на
желаните
функции

105,3
Максимален Ток на
DC ток на
натоварване на
натоварване контролера
9,929166667

Спецификациите на контролера се определят чрез максималния ток на низа който се получава от произведението на тока на късо на модула и броя им в паралел.
Максималния ток на натоварване се определя от отношението на DC консумираната
мощност и DC напрежението в системата.
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В тази статия е описан алгоритъм за оразмеряване на малка фотоволтаична система за захранване, която не е свързана с електрическата мрежа.
В процеса на създаване на алгоритъма са изброени важни изисквания за правилното проектиране на фотоволтаична система. Един от проблемите, които възникват
при проектиране е недостатъчно задълбоченото разбиране на възможностите на технологиите, използвани във фотоволтаичните системи.
Полезно развитие на представения алгоритъм е създаване на самообучаваща се
програма, която автоматично да оразмерява фотоволтаични системи. Такава програма ще бъде широко използвана, предвид темповете на развитие на тази технология по
света. Например, в Австралия над 2 милиона домакинства (20,3% от домакинствата)
имат монтирани на покривите си PV системи. Средностатистически те спестяват годишно $540 от икономия на електрическа енергия.
Оптимизирането на PV системите е друг приоритет при развитието на зелените
технологии.
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БЪЛГАРСКА ВЕРСИЯ НА ВЪПРОСНИКА НА ПОЛ СПЕКТЪР
ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ТРУДА – JSS
доц. д-р Михаил Проданов
Бургаски свободен университет

BULGARIAN VERSION OF THE PAUL SPECTOR'S
QUESTIONNAIRE OF JOB SATISFACTION – JSS
Мihail Prodanov
Burgas Free University
Abstract: A Bulgarian version of Paul Spector's questionnaire of job satisfaction (JSS) is
presented. Samples of employees in the public sector and human services are surveyed - a
total of 137 respondents. The results of the statistical analyses suggest that the Bulgarian
version has good psychometric parameters. Moreover, an option to refine the method by
assessments of subjective significance of the sources about job satisfaction is proposed.
Key words: job satisfaction, Bulgarian version of JSS , psychometric parameters.
1. Дефиниране на конструкта „удовлетвореност от труда” *
Хората са оценяващи същества, което означава, че формират нагласи към различните социални обекти от сферата на субективното съзнание. Това се отнася и за
отношението на индивида към деловата среда. Всеки работещ формира делови нагласи, една от най-важните от които е свързана с това дали човек харесва или не своята
работа и организацията като цяло. Друга важна нагласа е привързаността към организацията: хората се привързват и обвързват с идеи, общности, институции. Независимо от това, че причините за удовлетвореността и привързаността могат да бъдат различни, без съмнение подобни нагласи имат важни последици, както за индивидите,
така и за организацията като цяло.
В базата данни Psychoinfo на АРА на ключовата дума job satisfaction се откриват
десетки хиляди заглавия. Ако се проследи хронологията на публикациите в англоезичните научни източници, според Е.Lock, до 1972 г. броят на статиите за удовлетвореността от труда е бил 3 350, който нараства към 1985 г. на 4 793 [9], за да достигне до 21 375 през 2008 [7, стр.132]. Има анекдот, че много от първите организационни психолози са гледали на предмета на дисциплината „Организационна психология”
като „101 начина да попиташ хората колко харесват своята работа”.

Според Edwin Locke и Paul Spector, удовлетвореността от труда, накратко, може
да се дефинира като обща оценка на работника(служителя) за своята работа; тази
оценка може да варира от неблагоприятна до благоприятна. В този смисъл удовлетвореността от труда представлява нагласата на индивида към работата и деловата
среда. Както всички нагласи, тя съдържа три компонента – когнитивен (мислите),
*

Терминът „job satisfaction” в буквален превод от английски би трябвало да се преведе като
„удовлетвореност от работата”. Но, поради факта, че други автори – български организационни психолози вече са използвали „труд” вместо „работа”, аз ги приемам за еквивалентни, като
употребявам „удовлетвореност от труда”, вместо „удовлетвореност от работата” – б.м.
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афективен (чувствата) и поведенчески (готовност за релевантни действия). Когнитивният компонент включва убежденията на индивида, свързани с работата му и деловите условия (например, работникът смята, че работата му е интересна, стимулираща
или безсмислена, свръхнатоварена и др.под.). Когнитивният компонент е свързан с
емоционалния – ако определям работата си като интересна, това предполага позитивни чувства към нея. Поведенческият компонент изразява тенденциите, готовността на
индивида за придържане към определени поведения, свързани с работата и деловата
среда – например, удовлетвореността от труда предполага готовност за спазване на
работното време, нежелание за напускане на организацията. Като цяло, удовлетвореността от труда поддържа позитивното отношение към организацията и мотивира
нейните членове [1].
Разглеждана като обща нагласа, удовлетвореността от работата не е детерминирана еднозначно. Това означава, че факторите за формирането й трябва да се обсъждат в контекста на различните функции и механизми за формиране на социалните
нагласи. Първият подход за изследване на предикторите на удовлетвореността от
труда е свързан с характеристиките на деловата среда и естеството на работата. Утилитарната, инструменталната, адаптивната функция на удовлетвореността предпоставят връзката й с тези условия в работата и деловата среда, които задоволяват значими
за субекта потребности и максимизират „субективната печалба”. От тази гледна точка, когнитивната оценка на индивида за своята работа и организация определя равнището на удовлетвореност. Независимо от различията в моделите от този тип, общото
между тях е, че всички приемат идеята, че от критично значение е сравнението между това, което текущата работа дава на работника (служителя) и това, което те биха
искали да получат. Тези сравнения се правят за всички условия – заплащане, условия
на труд и т.н. Възприятията на индивида за това, което би искал да получи зависят от
различни фактори – уменията му, времето, което той отделят за работата, както и наличието на други възможности за реализация. Удовлетворени са онези, които смятат,
че получават около или над желаното от тях равнище. В противен случай възниква
чувство на неудовлетвореност. Едно доказателство идва от един обстоен метаанализ
[10], в който се изследват предпоставките и последствията от удовлетвореността от
заплащането (включени са 203 изследвания). Оказва се, че един от най-силните предиктори за удовлетвореността от заплащането е доколко заплатата на дадения служител е еквивалентна на заплатата на другите работници и служители в същата организация. Следователно, удовлетвореността на служителите се базира върху сравнението
с другите. Но източник на удовлетвореността може да бъде и позитивната оценка за
характера и естеството на труда, която поддържа самооценката и професионалната
идентичност, както и субективните ценности, свързани с проекциите на трудовата
дейност в по-широк, социален план.
Вторият подход поставя акцент върху т.нар. „социално-информационни процеси”. Те се базират върху по-общата социално-психологическа теория на Daryl Bem за
„социалните перцепции”(self-perception theory), която се опитва да обясни редица феномени, свързани с когнитивната консистентност на нагласите [5]. Според тази
теория, индивидите оценяват фактите и ситуациите, търсейки логични обяснения за
поведението на другите, формират когнитивни схеми, които използват и за обяснение на собственото си поведение. Например, работник (служител), който е работил
30 г. в една и съща организация, може да си каже: „Аз работя тук толкова дълго
време, следователно трябва наистина да харесвам работата си…”. Това поставя
въпроса дали индивидът определя нагласата си към труда на базата на обективни ха112

Годишник на БСУ

том XXXVIII, 2018

рактеристики на деловата среда или удовлетвореността от труда е променлива нагласа, зависеща от ситуативни фактори? Друга концепция от това направление е теорията за социалното сравнение (social comparison theory). Според нея, индивидите постоянно се сравняват с другите, когато осмислят и интерпретират обкръжаващата ги
действителност. Например, новоназначеният служител, общувайки с колегите си,
които са неудовлетворени от условията на труд, много вероятно също да се почувства неудовлетворен. Това поставя въпроса за възможното неблагоприятно влияние на
обкръжението върху организационната социализация на новопостъпващите [3].
Един по-съвременен подход анализира какво е значението на личностните
свойства на работника (служителя). В едно изследване е констатирано, че работещите в дадена организация, които показват големи индивидуални различия, имат пониски равнища на удовлетвореност в сравнение със случая, когато хората от организацията си приличат [8]. Това се отнася особено за черти като „екстраверсия” и
„сътрудничество” от личностния модел, известен като „Големите Пет”. Освен това,
по-високите стойности по черти като „емоционална стабилност”, „екстраверсия” и
„съзнателност” са свързани с по-високи равнища на удовлетвореност от труда. Оказва се, че приликата между хората и типа личност са предиктори на удовлетвореността. В този контекст са изследванията върху личностните диспозиции (черти – б.м.):
има аргументи, че съществуват хора, които проявяват склонност да се чувстват удовлетворени (или неудовлетворени) от работата си, независимо от естеството на труда
или организацията, в която работят. Едно от ранните изследвания по този въпрос,
проведено върху извадка от работещи мъже констатира, че съществува статистически значима корелация между удовлетвореността от труда при първоначалното изследване и удовлетвореността на същите лица след 7 годишен период, независимо, че
много от изследваните през този период са сменили своите работни места. Това дава
основание на авторите да твърдят, че поне частично удовлетвореността се определя и
от диспозициите на индивидите. Може би най-впечатляващото изследване в тази област е на Arvey, Bouchard, Segal и Abraham [4]. Те изследват удовлетвореността от
труда при еднояйчни близнаци и установяват, че приблизително 30% от вариациите
на данните може да бъде приписана на генетични фактори. Това се потвърждава от
по-ново изследване на Ilies и Judge, които определят „коефициент на наследственост”
при удовлетвореността от труда, равен на 0,54, който обяснява около 29% от вариациите на удовлетвореността като резултат от генетичните фактори [7]. Последните
два подхода към удовлетвореността от труда предпоставят извода, че тя е по-скоро
генерализирана нагласа на индивида, отколкото адитивна диспозиция, формирана
чрез сумиране на различните „удовлетворености”. Разбира се, първият подход, който
беше разгледан по-горе, също допуска, че в различните условия на работата и организационната среда е налице неравнопоставеност и отделните индивиди формират
своята удовлетвореност(или неудовлетвореност) на базата на „претегляне”, според
субективната значимост: за едни това може да е заплащането, но за други – възможността за промотиране и развитие, а за трети – естеството на работата. Именно тези
източници, които са с най-висока степен на субективна значимост имат и най-голямо
влияние върху субективното възприятие за удовлетвореността на индивида.
2. Измерване на удовлетвореността от труда
Известни са множество методи за измерване на удовлетвореността в хронологичен ракурс [7]; [2]; [6]. Без да се прави обстоен обзор на най-използваните, ще бъде
описан накратко въпросникът, който използва Пол Спектър и чийто психометрични
свойства на една негова българска версия са представени в настоящата статия.
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Спектър посочва, че предложеният от него инструментариум е предназначен за измерване на удовлетвореността от труда в организации от непроизводствения сектор,
т.е. от сферата на услугите – държавна администрация, образование, здравеопазване,
социални услуги и неправителствени организации, макар да допуска неговата употреба и при друг тип структури [9]. Конструкцията на въпросника включва общо 9
фасета (субскали), всяка от които съдържа по 4 айтема – общо 36 твърдения. Освен
оценките по тези субскали, изчислява се и общ бал за удовлетвореност от труда, който е сумарен за целия въпросник. Деветте фасета са следните: 1) заплащането на труда;
2) промотиране, развитие, израстване; 3) супервизия, надзор, ръководство; 4) битови
придобивки(облаги); 5) допълнителни възнаграждения и стимули извън заплатата;
6) работни процедури; 7) взаимоотношенията с колегите; 8) естеството (характера) на
работата; 9) комуникацията в организацията. Според автора, това са основните източници за удовлетвореността от труда, които са диференцирани в съдържателен аспект.
Спектър не отрича, че като база използва предходни методи за изследване, по-специално този, разработен от P.C.Smith и кол. през 60-те години на миналия век, известен като JDI – Job Descriptive Index. Съпоставяйки резултатите от своя въпросник с
JDI върху една и съща извадка, Спектър доказва дискриминантната и конструктната
валидност на своя инструмент. Изчислявайки коефициентите на корелации в
multitrait-multimethod matrix, той констатира, че връзките между еквивалентните субскали на двата метода са значими (коефициентите варират от 0,61 до 0,80) и те са значително по-силни в сравнение с корелациите между различните субскали, както в отделните въпросници, така и между въпросниците. Освен това, показателно за относителната съдържателна автономност на отделните скали на JSS, е наличието на малки
до средни корелации между тях – коефициентите са в диапазона от 0,11 до 0,59, като
медианата на коефициентите е 0,35. Все пак, това са величини, които не диференцират в достатъчна степен отделните скали. Констатирани са статистически значими
връзки на общата удовлетвореност от труда и някои от субскалите с намеренията за
напускане. Текучеството в различните извадки се свързва отрицателно с различни
субскали, но закономерно се установяват отрицателни връзки с общата удовлетвореност. Това е косвено доказателство, че линейният подход на аритметично сумиране
от стойностите на субскалите, чрез което се определя общата удовлетвореност е логичен и оправдан, въпреки различните мнения по въпроса. В отделни извадки, Спектър и
кол. са получили значими корелации между удовлетвореността от труда и привързаността към организацията. Отрицателни, макар и неголеми са връзките между „неоправданите отсъствия” и общата удовлетвореност. Всички тези резултати свидетелстват за валидността на метода. Що се отнася до оценките за надеждност на JSS, резултатите са достатъчно категорични. Изчислени са два вида надеждност –
надеждност-съгласуваност (α на Кронбах) и тест-ретестова надеждност. Стойностите
за целия въпросник са съответно: α = 0,91, а тест-ретестовата корелация е 0,71.
Коефициентите на вътрешна консистентност на деветте фасета варират от 0,60 до
0,82; корелациите между двете последователни измервания са по-малки, но статистически значими – от 0,45 до 0,74 [9]. Резултатите от факторния анализ на айтемите на
въпросника JSS не потвърждават напълно съдържателната структура от 9 отделни
скали. Извлечени са 8 фактора, които съответстват на 8 от субскалите, като единствено скалата „допълнителни възнаграждения” се разпределя поравно между две скали –
два от айтемите попадат в „заплащане на труда”, а другите два – в „супервизия”.
Въпреки това, авторът счита за по-уместно да съхрани скалата „допълнителни възнаграждения”, без да я слива с други субскали [9].
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3. Психометрични характеристики на българската версия на JSS
3.1. Процедура
Процедурата за адаптиране на въпросника към българска популация следваше
изискванията и установената практика. Първоначално бяха направени няколко независими превода на оригиналния въпросник. След обратния превод от български на
английски език бяха извършени съответните корекции и беше конструиран окончателния вариант на българската версия. Той се състои от същия брой айтеми като оригинала и използва същата скала за оценка на отговорите на изследваните лица, която
е ликертов тип и варира от 1 до 6 – от „категорично не съм съгласен” до „напълно
съм съгласен”. Въпросникът включва два типа айтеми, според посоката на оценяване –
негативно формулирани (оценяващи се реверсивно, „обърнати айтеми”) и позитивно
формулирани („прави айтеми”). При пробните изследвания се оказа, че едно от оригиналните твърдения, което е в категорията на позитивно формулираните айтеми, се
интерпретира от българската извадка в негативен аспект, което е свързано с различната езикова семантика на някои от използваните части на речта и превода им от
английски на български. Това наложи да се преформулира в тази посока. Така общият брой на реверсивно оценяваните твърдения в българската версия стана 20, за
разлика от броя им в оригиналния въпросник(19).

3.2. Изследвани извадки
Адаптирането на въпросника JSS е извършено върху група от 137 изследвани
лица. Те са разпределени в няколко различни извадки, включващи представители на
различни професии и организации от публичния сектор и сферата на услугите – сервитьори, продавач-консултанти, учители, социални работници, полицаи, банкови
служители. Огромното мнозинство от изследваните са на изпълнителски позиции.
Възрастта на изследваните лица варира от 18 до 61 години, при средна стойност 31,7 г.,
медиана 29 години и мода 25 години. Асиметричността на разпределението по възраст показва преобладаване на младите хора. По пол изследваните лица се разпределят така: 86 от всички са жени (62,8%), а 51 – мъже (37,2%). Доминирането на жените
в изследваните извадки, в общи линии, отразява реалното съотношение по пол в професиите от публичния сектор и услугите (изключение прави извадката от полицаи,
които са предимно мъже, но тя е твърде малка – състои се от 10 изследвани лица).
Разпределението според образованието на респондентите също е асиметрично – 92
(67,2%) са със средно образование, а 45 (32,8%) – с висше. Като цяло, в количествено
и качествено отношение, извадката не е достатъчно пълна, за да се правят окончателни
изводи от изследването и затова е добре да се приеме, че резултатите и извлечените
психометрични характеристики на въпросника подлежат на редакция след набиране на
по-голям брой респонденти и обхващане на повече организации от публичния сектор.
3.3. Факторен анализ на българската версия на JSS
Проверката за адекватност на данните за извършване на факторен анализ показа
много добра база – Kaiser-Meyer-Olkin е 0,877, при значимост на Bartlett’s Test of
Sphericity 0,000. Резултатите от факторния анализ по метода на Главните компоненти
и ротация по метода Varimax показаха наличие на 9 компонента със „собствена стойност” над 1.00. Толкова са и скалите на въпросника. Тези компоненти обясняват над
71% от вариациите на данните. Но полученото факторно решение не се покрива напълно със скалите на въпросника. Някои от айтемите са „разпръснати” по отделните
компоненти, поради което структурата не е ортогонална и отделните фактори корелират по между си значително. Това се отнася и до взаимовръзките между отделните
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скали. Коефициентите на корелация между тях варират от 0,23 до 0,78, при средна
стойност на корелациите от 0,53. Тези резултати показват, че отделните източници на
удовлетвореността не са независими един от друг, а взаимно си влияят. Този факт говори в полза на идеята, че удовлетвореността от труда е обща нагласа, при формирането
на която има значение каква е субективната значимост на отделните източници. От
своя страна, вече изградена като позитивна или негативна, тази обща нагласа вероятно
влияе върху оценките на субектите по другите скали, които имат по-малка „тежест”.
3.4. Надеждност-консистентност на метода
Данните за вътрешната съгласуваност на въпросника и отделните скали са поместени в Таблица №1. Както се вижда от тази таблица, коефициентите за надеждност-консистентност на българската версия са добри, много добри и отлични (за общата оценка на удовлетвореността). Нещо повече, както по отделните скали, така и
при общата оценка са налице по-високи стойности на α – Кронбах за българската версия в сравнение с оригиналния метод, независимо от значително по-ограничената
група от изследвани лица, върху която са изчислени тези коефициенти за българската
версия. Други аргументи за вътрешната консистентност са средната стойност на
интер-корелациите между айтемите на въпросника, която е равна на 0,33, докато
средната на корелациите между айтемите и общия бал е 0,59 – значително по-голяма
от първата.
Таблица №1
Резултати от анализа за надеждност-консистентност (вътрешна съгласуваност)
на българската версия на въпросника JSS

0,79

Вътрешна
съгласуваност – α
на Кронбах –
оригинален
въпросник
0,75

0,77
0,83

0,73
0,82

4
4

0,78

0,73

4

0,78
0,68

0,76
0,62

4
4

Взаимоотношенията
с колегите
Естество на труда,
характер на работата
Комуникация

0,73

0,60

4

0,84

0,78

4

0,72

0,71

4

Обща оценка на
удовлетвореност

0,95

0,91

36

Скали на JSS
Заплащане на труда
Промотиране, развитие, израстване
Супервизия, надзор,
ръководство
Битови придобивки,
облаги
Допълнителни стимули
Работни процедури

Вътрешна
съгласуваност – α
на Кронбах –
българска версия
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3.5. Описателни статистики на отделните скали на въпросника.
В Таблица №2 са отразени средните стойности и стандартните отклонения по
отделните скали на българската версия на JSS.
Таблица №2

Средни стойности и стандартни отклонения по отделните скали на JSS
за българската версия
Средни Стандартни
Брой
стойности отклонения изследвани
лица

Скали от въпросника

Заплащане на труда

3,16

1,36

137

Промотиране, развитие, израстване

3,39

1,36

137

Супервизия, надзор, ръководство

4,57

1,39

137

Битови придобивки, облаги

3,37

1,32

137

Допълнителни стимули и възнаграждения

3,45

1,36

137

Работни процедури

3,64

1,32

137

Взаимоотношенията с колегите

4,51

1,14

137

Естеството на труда, характер на работата

4,44

1,34

137

Комуникацията

4,18

1,29

137

Обща оценка за удовлетвореността от труда

3,86

1,01

137

Липсата на резултати от други изследвания върху български извадки не дава
възможност да се сравнят получените стойности. Освен това, неголемият брой изследвани лица и фактът, че извадките не са сформирани така, че да бъдат достатъчно
репрезентативни, предполага че поместените в Таблица №2 описателни статистики
трябва да бъдат интерпретирани внимателно. Все пак, ако се използва логическият
подход за оценяване на удовлетвореността, може да се приеме като „прагова стойност” (разделяща неудовлетвореност и удовлетвореност) оценката 3,5 (скалата, която
използва въпросникът е шестстепенна). За неопределеност (амбивалентност) на нагласата към труда е логично да приемем интервала между оценките 3 и 4. Баловете
над 4 свидетелстват за удовлетвореност от труда, докато колкото по-ниска е оценката
от 3, толкова по-неудовлетворен е даден служител или работник. От Таблица №2 се
вижда, че пет от скалите попадат в интервала на амбивалентните оценки – това са
„заплащането на труда”, „промотиране”, „битови придобивки”, „допълнителни сти117
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мули и възнаграждения” и „работни процедури”. Най-ниска е средната стойност на
„заплащането на труда”. Като се има предвид, че първите четири от посочените пет
скали са свързани с материалната страна от работата и кариерата, може да се направи
извод, че изследваните лица от извадките в най-голяма степен са недоволни именно
от тези аспекти на своя труд. В диапазона на удовлетвореността попадат четири от
скалите – „супервизия”, „взаимоотношенията с колегите”, „естеството на труда” и
„комуникацията”. Общата оценка за удовлетвореността е в интервала за амбивалентност, но като се имат предвид резултатите от факторния и корелационните анализи,
тази стойност може да има различни субективни проекции, в зависимост от субективната значимост на всеки от деветте източници.
3.6. Ефекти на пола, образованието и възрастта върху удовлетвореността от
труда. Сравнителният анализ на данните по пол не установи значими ефекти на пола, въпреки очакванията, че мъжете ще са по-неудовлетворени от материалните аспекти на работата в сравнение с жените. Статистическият анализ с ANOVA (еднофакторен дисперсионен анализ) за ефектите от възрастта върху удовлетвореността също не
показа статистически значими възрастови различия. Разбира се, трябва да се има предвид, че изследваната група е асиметрична, както по признака „пол”, така и по „възраст”. Сравнителният анализ на данните по признака „образование” констатира единствено статистически значимо различие по скала „естество на труда”, като лицата с висше образование са по-удовлетворени от колегите си със средно образование (t = 1,747,
p = 0,012). Този резултат е консистентен с теориите за значението на характеристиките
на труда и техният ефект върху мотивацията на служителите и работниците. Вероятно,
лицата с висше образование извършват работа, която е по-квалифицирана, по-автономна, възприемат я като по-значима и често пъти заемат по-висок статус в организацията.
Тези аспекти на работата естествено е да влияят върху конкретната скала от въпросника.
4. Интерпретация на резултатите

Първо, резултатите от изследването с българската версия на JSS, въпросника за
удовлетвореността от труда на П.Спектър, свидетелстват за неговите добри психометрични параметри, което го прави приложим и за българската популация от служители и работници от публичния сектор и сферата на услугите.
Второ, данните от факторния и корелационните анализи показват един недостатък на метода. Той се състои в липсата на оценка за субективната значимост на отделните скали. Това би могло да се компенсира, ако към въпросника се добави допълнителна част, в която съответният респондент дава своята оценка за това доколко
всяка от тези скали е важна за него. Това може да стане като се използва ликертов
тип оценъчна скала или като се ранжират всички девет източника на удовлетвореността. Освен това, общата оценка за удовлетвореността не трябва да е прост аритметичен сбор от отделните оценки. Тя трябва да калкулира „субективната тежест” на
всеки източник. Този подход е релевантен на концепцията за удовлетвореността от
труда като нагласа, механизмът на формирането на която включва мисленето, субективно-оценъчните процеси и социално-информационните процеси.
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INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM COMPANY
Prof. Dr. Radostin Dolchinkov, Marin Bangev, PhD Student
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Абстракт: При разработване на системи за управление на качеството трябва ясно
да се регламентира реда за заявяване, разработване, проверка, утвърждаване,
разпространение, архивиране и изменение на документите на Системата по
управление на качеството /СУК/ и Системата за управление на здравословните и
безопасни условия на труд /СУЗБУТ/. При документирането на СУК има йерархични
нива. Спазват се основни изисквания към документите и данните.
Ключови думи: Системата по управление на качеството, Системата
за управление на здравословните и безопасни условия на труд
Abstract: In the development of quality management systems should be clear to regulate
ordering order, development, verification, validation, distribution, archiving and
modification of the documents of the Quality Management System (QMS) and the Health
and Safety at Work Management System (HSWMS). In the development of documents of
QMS there are hierarchical levels. They observe basic requirements for documents and data.
Keywords: Quality Management System, Safety at Work Management System

Темата за здравословните и безопасни условия на труд е с изключителна важност и широка приложимост във всички сфери на икономическия живот в страната.
Интегрирането на дейността по безопасност и здраве при работа като елемент на цялостната бизнес политика на предприятието, представлява основен подход за успешно прилагане на новите стандарти, за осигуряване на устойчиво развитие и ефективност.
Съвременният подход на политиката в областта на безопасните и здравословни
условия на труд е широкообхватен и е насочен към осигуряване на благосъстояние
при работа, отчитайки промените в труда и появата на нови рискове.
При разработване на система за управление трябва ясно да се регламентира реда
за заявяване, разработване, проверка, утвърждаване, разпространение, архивиране и
изменение на документите на Системата по управление на качеството /СУК/ и Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд/СУЗБУТ/.
При разработване на документ за система за управление се използват следните
термини и определения:
Документ – материален обект, който носи информация и чрез който се извършва нейното предаване, съхранение и използване.
Наръчник – документ, описващ съответна Система за управление – на качеството или на здравословните и безопасни условия на труд на дружеството.
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Процедура – писмен документ от второ ниво, основна част от документацията
на Системата по качеството /СУК/ и Системата за управление на здравето и безопасността при работа, който се използва при планиране и осъществяване на дейности,
оказващи влияние върху качеството на продукцията и услугите, както и върху безопасността и здравето при работа. Тя регламентира начина на изпълнение на тези
дейности, както и правата, отговорностите и взаимоотношенията на звената и персонала, а така също и необходимата документация.
Работна инструкция (РИ) – писмен документ от трето ниво от документите на
СУК и СУЗБР , който регламентира по-подробно, конкретно и диференцирано реда
за изпълнение на отделните процеси, операции и дейности.
Работни документи / записи – документ, който определя вида на информацията и данните, които трябва да се попълват по отношение на записите по качеството и
безопасните условия на труд.
Административен документ – документ, издаден от Изпълнителния директор
или от упълномощено от него лице, с разпоредителна или информационна функция, с
цел създаване на ред, организация и/или получаване на информация от персонала на
дружеството.
Нормативен документ – документ, който определя правила, основни насоки
или характеристики за дейност или за техните резултати, издаден от държавни оторизирани органи. Нормативни документи са закони, наредби, правилници, стандарти и
т.н.
Контролирано копие – копие, чийто абонат бива уведомяван и получава всички последващи изменения на съответния документ.
Неконтролирано копие – копие, чийто абонат не бива уведомяван за последващите изменения на съответния документ.
Външни документи – тези документи включват:
- Външни нормативни документи в т.ч. закони, постановления, стандарти, наредби и правилници на държавни органи и други нормативни документи, които
се отнасят за дейността на дружеството;
- Външни документи, предоставени от доставчици и клиенти /чертежи, спецификации, сертификати за качество и др./ .
Други термини и определения, използвани в процедурата са съгласно стандарта
БДС EN ISO 9004:2000.
По предназначение и съдържание документите използвани в дружеството се
класифицират на:
 Документи, пряко свързани със системите за управление: Наръчник по качеството /НК/, Наръчник по ЗБР /Н-БЗР/, Процедури, Работни инструкции /РИ/, записи
и др.
 Техническа документация – конструктивна и технологична документация,
технически спецификации, карти за контрол, технологични инструкции, заповеди за
изменения и др.
 Нормативни документи – стандарти, нормативни и законови разпоредби и
други.
 Търговски документи – оферти, договори, анекси към договори и други на
клиенти и на доставчици;
 Изходяща и входяща кореспонденция с клиенти, доставчици, оторизирани
органи, местни и държавни органи и други, отнасящи се до извършваните производствени дейности и до осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и други;
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 Вътрешни изходящи и входящи документи за размяна на информация между
неподчинени служители и структури;
 Административни документи – заповеди и други.
Йерархична структура на документите на Системите за управление на
качеството и здравословните и безопасни условия на труд.

Фиг. 1. Йерархична структура на документите
 документи от I-во ниво: Наръчник;
 документи от II-ро ниво: Процедури;
 документи от III-то ниво: Документи за процеси и продуктите, в т.ч. Техническа документация и Работни инструкции, Външни нормативни документи и Документи от доставчици и клиенти;
 документи от IV-то ниво: работни документи /записи – протоколи, дневници,
бланки, заявки и др., които са включени като формуляри в документите от I-во, II-ро
и III-то ниво, по реда регламентиран в тях и външни документи.
Основни изисквания към документите и данните
Документите и данните могат да бъдат оформени на различен носител, като хартиено копие или магнитен носител. При тяхното разработване и поддържане трябва
да се спазват следните основни изисквания:
 разработването на документите да се извършва от квалифициран и упълномощен за тази дейност персонал /Работна група/, или сътрудник;
 документите трябва да са кратки, но изчерпателни, еднозначно да регламентират дейностите, процесите, отговорностите и пълномощията, еднозначно да са
обозначени;
 документите да се съхраняват при условия, които позволяват лесен достъп до
тях от упълномощените длъжностни лица, както и предпазване от повреда, загуба и
непозволен достъп;
 разпространението и изземването на документите и техните изменения
задължително да се документира;
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 не се разрешава нерегламентирано писане, задраскване, изменение и други
действия, водещи до промяна в документите. Изменения в документите могат да се
извършват само съгласно установения в настоящата процедура ред;
 всеки ръководител на звено /дейност/ в дружеството отговаря за стриктното
спазване на изискванията на документите в неговата област и редовното и правилното им попълване;
 всички документи подлежат на проверка за актуалност най-малко веднъж
годишно от звената, които са ги разработили.
Форма, структура и съдържание на документите и данните
- Документи от I-во ниво: Наръчник
Формата, структурата и съдържанието на Наръчника по качеството са определени в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 10013:1995 „Указания за разработване на наръчници по качеството”. Избрания модел на Системата по управление на е
ISO 45001: 2018.
Наръчникът по качеството и Наръчникът по здравословни и безопасни условия
на труд се оформят по следния начин:
 челният лист – съдържа логото и наименованието на фирмата; наименованието на документа; дата на разработване и утвърждаване на наръчника; подписи на
лицето, разработило Наръчника и на Изп. директор на фирмата, утвърдил документа;
пореден номер на изданието на Наръчника и на изменението на челния лист и датата
на влизане в сила на документа.
 следващите листи – в горния край на всеки лист се записва логото и името на
фирмата, наименованието на наръчника, наименованието и номера на раздела на наръчника, номера на изданието, номера на изменението, датата на влизане в сила, номера на страницата и броя страници в раздела. Във всеки раздел в текстови вид се
описва необходимата информация.
Съответният Наръчник се структурира в раздели, като номерата им отговарят на
точките от съответния стандарт ISO 45001.
- Документи от II-ро ниво: Процедури
Процедурите по управление на ЗБУТ се означават със съответното наименование и се номерират по следния начин: ПБЗР ХХХ-УУ, където:
- ПР – Процедура по управление на ЗБР;
- ХХХ – Номер на съответната точка от стандарта ISO 45001-2018 – две или три цифри;
- УУ – Пореден номер на ПБЗР.
Форма, структура и съдържание на Процедурите
Процедурите се разработват върху стандартни формуляри, като се спазва единна структура и съдържание с цел улесняване на тяхното разработване и ползване.
В текстовото поле на началната страница задължително се изписват следните
раздели:
1. ЦЕЛ
2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
3. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА
5. АРХИВИРАНЕ
6. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
7. ИЗМЕНЕНИЕ
123

Годишник на БСУ

том XXXVIII, 2018

8. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ
9. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Посочва се броя листове в процедурата и валидно изменение.
Изписва се: Разработил, Съгласувал, Проверил и Фамилия, Подпис, Дата.
Следващите страници на процедурата се оформят на формуляр.
В текстовото поле на страниците се описва последователно съдържанието на
посочените в началния лист раздели. Отделните раздели трябва да съдържат:
Раздел 1. „ЦЕЛ“
Посочват се дейностите, които са предмет на разглеждане и регламентиране от
процедурата
Раздел 2. „ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ“
Посочват се звената и длъжностните лица в дружеството, които имат отношение
и ще ползват задължително съответната процедура.
Раздел 3. „ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ“
Посочват се дефиниции на най-важните термини и определения, използвани в
съответната процедура.
Раздел 4. „ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА“
В този най-важен раздел се посочва същността и се дефинират дейностите,
предмет на разглеждане от процедурата. Регламентират се изискванията, реда, начина и последователността на стъпките при осъществяване на тези дейности, взаимоотношенията на отделните звена и техните отговорности и пълномощия, както и организацията на работа при практическо осъществяване на дейностите.
Раздел 5. „АРХИВИРАНЕ“
Посочват се реда, начина, отговорностите и пълномощията за архивиране на
съответната процедура.
Раздел 6. „РАЗПРОСТРАНЕНИЕ“
Посочват се реда, начина, отговорностите и пълномощията за разпространение
на съответната процедура.
Раздел 7. „ИЗМЕНЕНИЕ“
Посочват се реда, начина, отговорностите и пълномощията за извършване на изменения на съответната процедура.
Раздел 8. „ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ“
Посочват се отговорностите и пълномощията на отделните звена и длъжностни
лица в дружеството при осъществяване на дейностите в съответната процедура.
Раздел 9. „СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ“
Посочват се стандарти, нормативни документи /закони, постановления/ и други
документи, които са използвани при разработването или имат връзка със съответната
процедура.
Раздел 10. „ПРИЛОЖЕНИЯ“
Дава се опис на приложенията към съответната процедура.
В случай, че в даден раздел на процедурата няма съдържание /текст, таблица и
др./, същият не се изписва в началната страница, а останалите раздели запазват своята номерация.
- Документи от III-то ниво:
 конструктивната и технологична документация се оформя съгласно НК;
 търговско-икономическите документи се оформят съгласно НК;
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 външни нормативни документи – стандарти, закони, директиви, наредби,
правилници към тях.

- Документи от IV-то ниво: Работни документи/записи:
Формата и съдържанието на бланките се означават РД xxx-yy-zz, където:
 ХХХ – Номер на съответната точка от стандарта БДС EN ISO 45001/2018
 УУ – Пореден номер на процедурата;
 ZZ – Пореден номер на РД.
Разработване на документите и данните
Етапите при създаване и въвеждане в действие на документите от II-ро, III-то и
IV-то ниво са:
- заявяване / предложение;
- разработване / изменение;
- проверка / утвърждаване;
- архивиране;
- разпространение;
- изземване на неактуални документи.
Реда, отговорностите и пълномощията за разработване, изменение, утвърждаване и поддържане на Наръчниците са регламентирани в самите Наръчници.
Разработването на процедурите се осъществява от работна група /РГ/ или специалист съгласно заповед на Изп. директор. Основните етапи и дейности, които РГ
осъществява в хода на разработката, се регламентират както следва:
Етап „ПОДГОТОВКА” включва:
- Дефиниране наименованието и предмета на процедурата, която предстои да се
разработва в съответствие с елемента от БДС EN ISO 45001:2018;
- Организиране на обучение на Работната група /изучаване на настоящата процедура/;
- Събиране и проучване на необходимите документи: стандартите БДС EN ISO
45001:2018; наличната документация в дружеството: инструкции, заповеди, нормали,
формуляри и др.
Етап „РАЗРАБОТВАНЕ“ включва:
На основата на събраната и проучена информация, и в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 45001:2000, Работната група разработва проект на процедура.
Те определят и еднозначно дефинират дейностите в своята област. Използват се
съкращения на отделните компетентни звена и длъжности, които са единни за всички
процедури, посочени в „Списък на звена и длъжности“.
В процеса на разработката се уточняват и необходимите документи от трето ниво, които конкретизират и допълват отделни дейности от процедурата. Това могат да
бъдат както налични документи, които при необходимост трябва да се актуализират,
или нови такива, които трябва да се разработят.
Етап „ПРОВЕРКА“ включва:
Подробна проверка на разработения проект на процедурата от Ръководителя на
РГ за пълнота, всеобхватност и изпълнение изискванията на стандартите. Същият
подписва проекта на процедурата в графа „Разработил“ на началната страница.
Документите от трето ниво /работни инструкции, указания, нормали и др./ се
разработват по същия начин. Тяхното съгласуване, утвърждаване, съхранение, архивиране и унищожаване се извършва както това на процедурите.
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Заявяване/предложение/
Заявка или предложение за разработване на документ може да направи всяко
длъжностно лице в организацията, посредством формуляр „Предложение за изменение на документ” / Заявките за разработване се разглеждат: от УПР по БЗР и Съвета
на интегрираната система.
При отрицателно становище се информира писмено подалия заявката с мотиви
за отхвърлянето.
Разработване
- решение за разработване на документа взема ръководителят на звеното осъществяващо дейността предмет на регламентиране с направеното предложение, след
което Изпълнителният директор издава заповед за разработване;
- документът се разработва от Работна група и от съответното структурно звено,
в чиито функции влизат поставените за решаване въпроси, самостоятелно или съвместно;
- нов документ от II-ро и III-то ниво се разработва по предложение на УПР-БЗР,
след решение на Изп. директор.
Преди разработването на документа, разработващите лица и звена събират и
проучват необходимите изходни документи, в т.ч. външни нормативни документи
/закони, постановления, стандарти, правилници, наредби и др./, както и наличната документация в дружеството, отнасяща се до разглежданите дейности и др.
- не се допуска разработваните документи да противоречат на външните нормативни документи и останалите документи на системите за управление, или чрез тях
да се създават предпоставки за нарушаване на същите.
- ръководителят, отговорен за разработването, проверява разработения документ
за пълнота и коректност и се подписва в графа „Разработил” на началната страница.
Съгласуване, проверка, утвърждаване и влизане в сила
Ръководителят или специалиста, отговорен за разработването на документа, го
предава за съгласуване на заинтересованите длъжностни лица и звена, чрез „Лист за
съгласуване“, които го връщат със съответни писмени бележки и препоръки. След
отразяването им документите от II-ро и III-то ниво се представят на УПР за проверка
на пълнотата, коректността и изпълнението на изискванията на БДС EN ISO 45001:
2018, както и на настоящата процедура. Същият подписва документа в графа
„Съгласувал“ на началната страница. При противоречиви становища окончателно решение се взема от Изп. директор.
Документите на системите за управление се утвърждават от Изп. директор,
след положително становище на Съвета на интегрираната система. След подписването на съответният документ от Изп. директор в графа „Утвърдил“, този документ
влиза в сила.
Идентификация на документите и данните
Документите и данните на системите за управление, без външните, се идентифицират еднозначно посредством посочени на подходящо място в документа:
- наименование / означение на дружеството/;
- наименование на документа;
- индексационен /пореден/ номер на документа, включващ номера на поредното
изменение;
- длъжности, имена, подписи на лицата, които разработват /проверяват/ утвърждават документа с отбелязване на датите.
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При идентифицирането се спазват указанията от настоящата процедура.
Работните инструкции се идентифицират по следния начин:
РИ ххх - уу / zz, където:
РИ означава „Работна инструкция“;
ххх - уу – номер на съответната процедура към която е РИ;
zz – пореден номер на РИ към процедура – една или две цифри.
Работните документи се идентифицират по следния начин:
РД ххх - уу - zz, където:
РД означава „Работен документ“;
ххх - уу – номер на съответната процедура или РИ;
zz – пореден номер на работния документ към процедура или РИ.
Ако външните документи влизат в дружеството без собствена идентификация,
те се обозначават като собствени документи.
Регистриране, архивиране и разпространение на документите и данните
Утвърдените процедури се регистрират с техните наименования, означения и
последните им изменения в актуален списък на процедурите, който е неразделна част
от Наръчника по качеството и Наръчника по ЗБУТ. Тази дейност се осъществява съвместно от УПР по качеството и УПР-БЗР.
След утвърждаване, документът се регистрира, архивира и разпространява на
съответните абонати. Оригиналните екземпляри на документите се съхраняват както
следва:
- Наръчника по ЗБР, П БЗР и РИ – при УПР-БЗР;
- нормативни и законови разпоредби – при Изп. директор;
- нормативни и законови разпоредби относно здравословните и безопасни условия на труд – при УПР-БЗР.
Отговорност за наличието на необходимите актуални документи и данни на
съответните работни места носят ръководителите на звената.
Изменение на документите и данните
Предложение за изменение на документ може да направи всяко звено /длъжностно лице/ посредством формуляр „Предложение за изменение на документ“ до
ръководителя на звеното, което е разработило документа. Той проучва, заедно с другите компетентни звена, необходимостта и обема на предлаганото изменение и взема
решение за приемане или отхвърляне на предложението. Заявителят на предложението получава за информация писмено копие от решението.
Редът, отговорностите и пълномощията за разглеждане на предложенията, решението за изменение, неговото разработване, проверка и утвърждаване са същите,
както при разработване на първоначалния документ, освен в случаите на изрична
заповед на Изп. директор на дружеството за друг порядък.
В зависимост от броя и характера на извършените изменения в документа, ръководителят, който утвърждава документа, взема решение за ново издание на документа, което се означава в графата „Издание“. Всички ръководители на звена са длъжни
незабавно да информират своя персонал за всички промени в документацията /техническа, документи на СУ, стандарти и др./, отнасящи се до работата им.
Изземване на неактуални документи
При изменение на документ, едновременно с разпространяването му във вид на
копия по абонати, разпространяващият изземва от абонатите неактуалните копия на
части от документа, или целия документ.
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При отмяна на документ от СУЗБР, без същия да е заменен с нов, УПР-БЗР
изземва копията в съответствие със списъка на абонатите.
ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ
Отговорностите и пълномощията за разработване, проверка, утвърждаване,
архивиране, разпространение и изменение на документите и данните са посочени в
дадената по-долу матрица на отговорностите и пълномощията.
МАТРИЦА НА ОТГОВОРНОСТИТЕ
ДЕЙНОСТИ

Права и отговорности
Р
О
С
И
Наръчник по качеството и Наръчник по ЗБУТ
.
1.1

1.2

Разработване, разпространение, изменение, архивиране, изземване
Утвърждаване

2.
2.1
2.2

Процедури и Работни инструкции
Заявяване
Разработване

2.3

Утвърждаване

2.4

Архивиране

2.5

Разпространение

2.6

Изменение

2.7

Изземване на невалидните
УПРК
екземпляри
УПР-БЗР
Техническа документация
Заявяване
ЗЗ
Разработване
ВО
Утвърждаване
ИД
ВО
Архивиране
РЗ
Разпространение
РЗ
Изменение
ИД
РЗ
Изземване на невалидните
РЗ
екземпляри
Стандарти
Заявяване, архивиране, разРЗ
пределение
Закони, постановления, наредби, укази и др.
Заявяване, архивиране, разРЗ
пределение

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.
4.1
5.
5.1

ИД

УПРК
УПР-БЗР

ИД

УПРК
УПР-БЗР

ИД

ИД
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ЗЗ
РГ
УПРК
УПР-БЗР
УПРК
УПР-БЗР
УПРК
УПР-БЗР
РГ

ЗЗ
СИС

ЗЗ
СИС

УПРК
УПР-БЗР
ЗЗ

ЗЗ
ЗЗ

УПРК
УПР-БЗР
ЗЗ

РЗ
ЗЗ
ЗЗ
ЗЗ
УПРК
УПР-БЗР

ЗЗ

УПРК
УПР-БЗР

ЗЗ
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В матрицата са използвани следните съкращения:
ИД – Изпълнителен директор;
РЗ – ръководител на структурно звено;
УПРК – Упълномощен представител на ръководството по качеството;
УПР-БЗР – Упълномощен представител на ръководството по безопасност и
здраве при работа;
РГ – Работна група или специалист;
ЗЗ – Звено засегнато от дейността;
ВО – Външна организация;
СИС – Съвет на интегрираната система;
Р (РЕШЕНИЕ) – Ръководителят на посоченото звено, длъжностно лице, е упълномощен да взема решение по дадената дейност и носи отговорност за това.
О (ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ) – Ръководителят на посоченото звено, длъжностно лице, е упълномощен и отговорен за осъществяването на дадената дейност.
С (СЪДЕЙСТВИЕ) – Ръководителят на посоченото звено, длъжностно лице,
сътрудничи, съгласува и подкрепя осъществяването на дадената дейност.
И (ИНФОРМИРАНЕ) – Ръководителят на посоченото звено, длъжностно лице,
трябва да бъде информиран от ръководителя на звеното, длъжностното лице, което
осъществява дадената дейност.
Процесите на интегрираната система за управление се анализират и оценяват, за
да се доказва способността на процесите да постигнат планираните резултати и с оглед тяхното подобряване. Това се осъществява по време на:
- производство се контролират и измерват процесите по създаване на продукта, съгласно писмените регламенти и при несъответствие се извършват корекции,
предприемат се коригиращи действия и се набелязват превантивни действия;
- вътрешните одити, когато се проверява правилното протичане на отделните
процеси на системата – управленски, спомагателни и основни, съгласно писмените
регламенти и при несъответствия се извършват корекции;
- прегледите на ръководството, когато се извършва анализ и оценка на цялата
интегрирана система за управление и се вземат решения за подобрения.
Характеристиките на всеки един продукт (услуга) се определят в изискванията
на нормативни актове и клиентите и в процедурите по качеството. На всеки продукт
се извършва контрол на неговото производство. Контролът се извършва на няколко
нива: от технически ръководител и от управителя. Резултатите от контрола се документират съгласно регламентите в отделните процедури.
В организацията се извършват основни видове анализи:
 анализ на предлаганите продукти и услуги;
 анализ на несъответствията;
 анализ на удовлетвореността на клиентите.
Предлаганите продукти се анализират по отношение на: видове и обем; тенденции на развитие; ефективност. Първични източници на информация са регистрите и
други отчетни документи, на база на които се изготвят отчетите на организацията.
Несъответствията (аналогично и удовлетвореността на клиентите) се анализират
по отношение на видовете пропуски (несъответствия) и видовете причини за тяхното
появяване. Първични източници на информация са регистрите на несъответствията,
картите за несъответствия, установени при вътрешни и външни одити и оплакванията
на клиентите, жалби, рекламации, анкети, предложения и др.
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При обработката на данните се използват статистически и/или други методи и
средства. Отчетите и анализите се разглеждат и обсъждат по време на прегледа на
системата по качеството от ръководството и се използват за оценяване на пригодността и ефективността на ИСУ и за набелязване на мерки за нейното подобряване.
За реализиране на политиката и постигане на целите на СУЗБР от решаващо
значение е определянето и осигуряването на ресурсите. Такива ресурси са:
- човешки ресурси – квалифицирани и компетентни служители, знаещи и можещи да изпълняват с високо качество възложените им задачи;
- инфраструктура – работни помещения, специализирано оборудване и техника, превозни средства, компютри, принтери, размножителна техника и други, осигуряващи подходящи условия за работа на служителите;
- работна среда – осигуряваща възможност за творческа работа на служителите и за нормално функциониране на оборудването;
- информация – интелектуална собственост, информационен софтуер, система
и средства за комуникация и други данни, използвани като източници за получаване
на информация и непрекъснато развитие на професионалната информираност на служителите.
Планирането, поддържането и развитието на необходимите ресурси се осигурява чрез финансовите средства на организацията.
Периодично ръководството извършва оценка на съответствието на осигурените
ресурси с поставените цели на СУЗБР.
Чрез вътрешните одити се проверява ефективността на СУЗБР и се осигурява
нейното поддържане и усъвършенстване. Одитите се провеждат съгласно утвърден
от управителя план и обхващат всички процеси на интегрираната система за управление, т.е. цялата дейност на организацията.
Използвана литература:

1 ISO 45001:2018, Occupational Health & Safety management system [Системи за
управление на здравето и безопасността при работа]
2 ISO 9000:2015, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary
[Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник]
3 ISO 9001, Quality management systems – Requirements [Системи за управление на
качеството. Изисквания]
4 ISO 14001, Environmental management systems – Requirements with guidance for use
[Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за
прилагане]
5 ISO 19011, Guidelines for auditing management systems [Указания за извършване на
одит на системи за управление]
6 ISO 20400, Sustainable procurement – Guidance
7 ISO 26000, Guidance on social responsibility [Указания за социална отговорност]
8 ISO 31000, Risk management – Guidelines [Управление на риска. Указания]
9 ISO 37500, Guidance on outsourcing [Указания относно дейности, възлагани на
външен изпълнител
10 ISO 39001, Road traffic safety (RTS) management systems – Requirements with guidance
for use [Системи за управление на безопасността на движението по пътищата.
Изисквания с указания за прилагане]
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11 ISO Guide 73:2009, Risk management – Vocabulary [Управление на риска. Речник]
12 IEC 31010, Risk management – Risk assessment techniques [Управление на риска.
Методи за оценяване на риска]
13 ILO. Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH
2001. 2nd ed. International Labour Office, Geneva, 2009. [Насоки за системите за
управление на здравословните и безопасни условия на труд,. Международна
служба по труда, Женева, 2009.] Available at: http://www.ilo.org/
safework/info/standards-and- instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm
14 ILO. International Labour Standards (including those on occupational safety and
health). International Labour Office, Geneva. [Международните трудови стандарти
(включително стандартите за безопасност и здраве при работа).] Available at:
http://www.ilo.org/normlex (click on „instruments“, then „Conventions and
Recommendations by subject“)
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ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
доц. д-р инж. Николина Белчева Драгнева
Бургаски свободен университет

TECHNICAL SAFETY IN CARRIAGE OF LOADS BY
AUTOMOBILE TRANSPORT
Nikolina Belcheva Dragneva
Burgas Free University
Abstract: Carriage of goods by road requires special attention to cargo handling, both
during loading and when transporting and unloading. All possible circumstances, such as
deformation, displacement, slippage, etc., must be considered during transport, which
create a real danger for road accidents with severe consequences. The application of the
standards for the attachment of cargo, taking into account the specific conditions of
carriage, is a requirement that must be strictly observed and controlled.
Key words: loads, fastening, safety

Голям процент от травматизма в нашето общество е причинен от пътно-транспортни произшествия. Независимо дали причината е в невниманието и непредпазливостта или в неправилното шофиране, неспазването на правилата за движение, резултатът води до повишаване на пътния травматизъм. Р България се намира на едно от
челните места по загинали на 1 млн. население спрямо редица държави от Европа и
света. ПТП са неизбежен и незаобиколим фактор при управлението на МПС.
Според данни на Световната здравна организация при ПТП загиват около
1,2 млн. душ, а повече от 50 млн. са ранените, като материалните щети надхвърлят
518 милиарда долара. Световната банка отчита за нашата страна материални щети
възлизащи на 500 милиона евро[1].
Често по пътищата на страна и в Европа настъпват ПТП и злополуки при превоз
на товари, които не са правилно натоварени или обезопасени. Неправилното укрепване на товарите води до опасност от възникване на ПТП в движение. Поради големия
брой на товарните автомобили в експлоатация, опасността от ПТП е още по-голяма.
По време на транспортирането на товарите следва да се предотврати плъзгане,
преобръщане, търкаляне, местене или значително деформиране, както и въртене в някоя посока на всички елементи на товара с методи като заключване, застопоряване
или комбинация от тях.
Това се прави с цел да се защитят хората, участващи в товаренето, разтоварването и управлението на транспортното средство, заедно с останалите участници в
пътното движение, пешеходците, самият товар и превозното средство. Товарът трябва да се поставя върху превозното средство така, че да не може да се движи в превозното средство или да падне от него.
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Европейските насоки за най-добри практики предоставят обща физическа и техническа информация, както и практически правила за обезопасяване на автомобилния транспорт. За по- подробна информация се прави позоваване на международните
стандарти. Те не обезсилват резултатите от широко обхватните проверки в цяла Европа за специфични условия на превоз и не описват подробно всички възможни решения за голямото разнообразие от товари [2].
Насоките са предназначени за всички лица, участващи във веригата на транспорт,
които планират, подготвят, контролират или извършват проверки на автомобилния
транспорт с оглед осигуряване на безопасни превози. Европейските насоки за обезопасяване на товара се основават на законите на физиката, свързани с триене, гравитация, динамика и якост на материалите. Прилагането на тези закони в ежедневието
обаче е далеч по-сложно. За опростяване на проектирането и проверката на приспособленията за обезопасяване на товара специфични стандарти, свързани със здравината и ефективността на надстройката, приспособленията и материалите за обезопасяване се намират в следните международни стандарти (Табл.1):
Табл. 1. Международни стандарти
Стандарт

Предмет

EN 12640

Точки на закрепване

EN 12642

Якост на каросерията на превозното средство

EN 12195-1

Изчисляване силите на закрепване

EN 12195-2

Закрепващи колани от изкуствени влакна

EN 12195-3

Закрепващи вериги

EN 12195-4

Стоманени въжета за закрепване на товара

ISO 1161, ISO 1496

ISO контейнер

EN 283

Сменяеми контейнери

EN 12641

Покривала

EUMOS 40511

Стълбове- междинни прегради

EUMOS 40509

Опаковане при транспорт

Националните и местни стандарти, които са в противоречие с тези международни стандарти или описват допълнителни ограничения не се прилагат за международни превози. За дейности в областта на интермодалния транспорт се прилагат и други
изисквания като: Кодексът на добрите практики за опаковане на транспортните единици на Международната морска организация, международна организация на труда и
икономическата комисия за Европа на ООН.
Нормативната уредба, на която се подчинява превозът на товари с автомобилен
транспорт, включва документи от Европейското и национално законодателство. Тези
документи дават ясни, точни и подробни насоки за осъществяването на транспортните дейности, както и санкциите, предвидени при нарушения на тези предписания.
Такива са (Табл. 2):
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Табл. 2. Европейско и национално законодателство

Европейска спогодба
за международен превоз
за опасни товари

Закон за автомобилните
превози

Директиви на ЕП отнасящи се за единни процедури
за проверка на автомобилния транспорт и максимално допустими размери на някои пътни транспортни
средства при превоз на опасни товари:
 95/50/ЕО, 95/53/ЕО
 2001/26/ЕО, 2004/112/ЕО
 2008/68/ЕО.
 Наредба №11/31.10.2002 за международен превоз
на товари и пътници;
 Наредба №33/31.11.1999 за обществен превоз на
товари и пътници;
 Наредба №60/24.04.2009за одобряване типа на
нови МПС и техните ремаркета;
 Наредба № 7/27.04.2018 г. за укрепване на
превозваните товари

Всички страни, участващи в логистичния процес, включително опаковчици,
товарачи, транспортни дружества, оператори и водачи, имат определена роля, за да
се гарантира, че товарът е правилно опакован и натоварен на подходящо превозно
средство (фиг.1).

Планиране на транспорта

Безопасно
укрепване на
товара

Товарене

Управление на превозното средство

Фиг.1. Отговорности свързани с безопасността на товара
Свързани с планирането на транспорта:
 Точно описание на товара;
 Подходящо опаковане;
 Допълнителна информация за правилно обезопасяване и др.
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Свързани с товаренето:
 Превозното средство е в добро техническо състояние и товарното помещение е чисто;
 Правилно разпределение на товара в превозното средство;
 Гарантиране правилно поставяне на необходимото оборудване за обезопасяване;
 Гарантиране липсата на претоварване на превозното средство и др.
Свързани с управлението на превозното средство:
 Визуална проверка на външните части на превозното средство;
 Редовни проверки на обезопасяването на товара по време на пътуването и
др.

Основния принцип за обезопасяването на товара се състои в избягване на движения на единица товар спрямо товарната платформа, дължаща се на ускорения на
превозното средство в надлъжна и напречна посока.
Допустими са само движения, причинени от еластични деформации на товарните единици и оборудването за обезопасяване при условие, че не водят до неприемливо големи ударни сили по стените на превозното средство или друго задържащо
оборудване. Използват се следните основни методи за задържане, самостоятелно или
в комбинация: заключване, застопоряване, пряко закрепване, горно закрепване.
Проектирането на приспособленията за обезопасяването на товара се основава
на:
1.
2.
3.
4.

Ускоренията;
Коефициентите на триене;
Коефициенти на безопасност;
Методи на проверка
Табл. 3. Видове приспособления

Приспособления за обезопасяване на товара

Закрепване

 Колани;

Оборудване,
което усилва  Облицовка
триенето
Застопоряващи лостове
Пълнежни
материали

 Товарни палети

 Вериги;

 Стоманени въжета

 Каучукови подложки

 Листове

 Въздушни възглавници  Дървесни материали

Мрежи и платнища
Нарастващите темпове на превозите на товари с автомобилен транспорт и настъпващите ПТП, при които активно участва товарът изискват строго придържане
към принципите и методите за укрепването му. При превоза на товари е важно не
само правилното натоварване и укрепване на товарите в автомобилите, но и строго
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спазване на разпоредбите, международните стандарти и директиви, което изисква висока отговорност на всички участващи в процеса (фиг.1).
Спазването на тези отговорности води до адекватното ниво на безопасност,
което е изключително важно при извършване на транспортните дейности с автомобилен транспорт. Тук не бива да се игнорира подготовката на водачите, участващи в
транспортния процес и личната им отговорност за спазване на правилата при превоз,
като например: превозите на товари с леко-товарни автомобили от категория-N1-с
пълна маса до 3500 кг, които по ЗДП са товарни автомобили, а се управляват от водачи на МПС с категория „В”. Тези водачи на МПС, са обучени в превоз на пътници
и в по-малка степен в превоз на товари. В повечето случаи за управлението на такива
автомобили се назначават млади водачи с малък опит на пътя и с голямо дневно
натоварване. Това увеличава значително риска от ПТП с тежки последствия.
Съществуват множество специфични изисквания и условия за безопасен превоз
към различните видове товари, чиято номенклатура е огромна. Това изисква широк
кръг от познания, съответна подготовка и строг контрол по време на транспортния
процес, за да се сведат до минимум рисковете от опасностите, които сам по себе си
носи товара при извършване на превоза.
Литература:

1. Драгнева Н. Пътната безопасност като част от системата водач-автомобил-среда,
МНК, 2018.
2. НАРЕДБА № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари.
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DAMAGE INFLUENCE OF PV-MODULES ON THE EFFICIENCY
OF THEIR WORK
Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski, Eldar Zaerov, Radoslav Simionov
Burgas Free University
Abstract: This paper presents some of the methods for testing photovoltaic modules to
detect faults and defects in them. There are results from experimental tests for detecting
defects in the modules of the photovoltaic plant installed on the roof of Burgas Free
University.
Keywords: photovoltaic modules, thermography, defects, damage.

Introductionе

The high quality of solar modules is essential for the efficient and long-term operation
of photovoltaic power plants. Modern solar photovoltaic systems must operate reliably
throughout the manufacturer's service life. Nonetheless, the occurrence of defects and
damages that have a significant effect on their work are very often found in them.
The defect may or may not cause damage to the photovoltaic module. The defect does
not necessarily lead to a power loss of the module, but defines a part of it that is different
from the ideal photovoltaic module. Defects due to heavy snow loads are considered a
module failure if the module is designed for heavy snow loads.
The failure of a photovoltaic module is an effect which impacts the power of the
module, which is not restored in normal operation, or a safety problem is created.
Module contamination or damage caused by lightning is not considered as damage to
photovoltaic modules.
In order to guarantee the flawless operation of the panels, it is necessary to develop a
simple and reliable method of assessing their quality after installation.
I. VISUAL EVALUATION FOR DETECTION OF DAMAGES AND DEFECTS
IN PHOTOVOLTAIC MODULES

Most effective and quick way to detect faults and defects in PV modules is visual
inspection. The International Electrotechnical Commission (IEC) publishes standard IEC
61853 (BSS EN 61853-1: 2011) which regulates module testing under different climatic
and geographic conditions and includes HTC, LIC, HTC, NOCT and STC tests (Table 1 ).
There is also PV-USA Test Condition (PTC), which is not part of this standard. The
visual inspection of the photovoltaic module must be performed before and after the
module has been subjected to environmental, electrical or mechanical stress tests in
laboratory conditions.
Stress tests are typically used to assess the quality and life expectancy of the modules.
The most common stress tests include the effects of thermal cycles, cyclical irradiation,
ultraviolet radiation, mechanical stress, hail, outdoor exposure, and thermal stress.
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Table 1.
PARAMETER

STC

NOCT

PTC

HTC

LIC

LTC

1000

800

1000

1000

200

500

25

43÷50

-

75

25

15

Ambient
temperature (°C)

-

20

20

-

-

-

Wind speed (m/s)

-

1

1

0

0

0

Height above
ground level

-

-

10

-

-

-

Illumination
(W/m2)
Temperature of the
solar element (°C)

Atmospheric mass
Light spectrum

1,5
ASTM
G173-03

To ensure a good visual inspection of the module, it can be divided into parts and
each part is inspected and documented separately with relevant defects.
Table 2.
PV MODULE

DEFECTS

Front of PV module

Bubbles, delamination, yellowing, browning

PV cells

Broken cell, cracked cell, discolored and without
reflection

cell metallization

Burned, oxidized

Frame

Broken, scratched, curved

Rear of the module

Delaminated, bubbles, yellowing, scratching,
burning

Distribution box (Junction box)

Loose, oxidized, corroded

Wires - Connectors

Separate, fragile, open electrical parts

Standards require illumination above 1000 lx during the visual inspection, taking into
account only the defects detected with the naked eye.
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Possible defects presented in the standards are shown in Table 2.
Visual inspection is a powerful tool for identifying the reasons for PV module failures
or identifying issues that could lead to negative results in the future.
Sometimes the changes associated with the aesthetic look should not be neglected
even if the module works well. Visual inspection is very effective for identifying hot spots
(incineration marks), stratification, yellowing, junction box failure, and many others.
II. ELECTRICAL MEASUREMENTS TO DETECT FAULTS AND DEFECTS
IN PHOTOVOLTAIC MODULES

Variations in the shape of the volt-ampere characteristic (VAC) give information
about the damage to the photovoltaic module. If there is only a measured VAC without
information about the specific electrical parameters of the photovoltaic module, the Isc
current corresponding to a given cell area, the Voc voltage and the fill factor can be
estimated.
In addition, the shape of the curve reveals defects: inactive cellular parts due to cell
degradation or other causes (network defects), bypass diode short circuit.
With specific data on the photovoltaic module (either from the label or from the
manufacturer), they can be compared to the measured values in real terms, which gives a
good idea of potential failures and technical problems.
If a previous VAC curve for a given photovoltaic module, measured with comparable
equipment and conditions, is available, defects can be assessed.

Fig. 1. Dependence of the shape of the volt-ampere characteristics
on the value of the resistance
One of the most common defects in photovoltaic modules is the presence of short
circuit current points.
This type of defect is actually a localized increase in the value of the electrical
current. Points with short-circuit current may result from material defects or be caused by
improper operation of the modules.
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The different resistances of the short-circuit current points connected in series lead to
the formation of different volt-ampere characteristics (Figure 1).
The low resistance of the points with a short-circuit current will lead to a reduction of
the voltage. A cell with a lower resistor RSH has lower power. Much of the latest research
and development in the field of solar cells is focused on obtaining higher efficiency and
lower cost. However, the presence of short-circuit currents caused by module defects leads
to reduced efficiency.
Various volt-ampere curves are associated with a different value of FF (Fill factor).
This indicator is one of the main parameters by which to judge the quality of the
photovoltaic module. The VAC (Volt-Amplitude Characterization) factor of the Grade A
solar cells is above 0,7.
There are several types of short-circuit current points caused by defects in the material
(such as breakdowns and impurities) or induced in the manufacturing process. It is assumed
that the induced defects include linear and nonlinear edge distortions, cracks and defects of
the Schottky type, silicon scratches and alumina surface contamination.
The measurement of the Volt Amplitude (VAC) of the module makes it possible to
determine the short-circuit current, the open circuit voltage and other parameters.
Typical experimental conditions for measuring the BAC of the module include a
natural or artificial light source and a test stand for illuminating the test module.
Temperature control of the module is provided. A monitoring system and data acquisition
system are being developed to measure the VAC or the current in the module is changed by
external load or power supply.
In terms of natural solar radiation can be used instruments for measuring Bax. Realtime testing is typically not in line with standard test conditions (STC, 1000 W/m2, 25° C,
AM 1.5 G reference spectrum of BGS EN 60904-3: 2016).
Typically, a solar radiation sensor is used to assess global exposure.
Lower short-circuit current Isc than expected is likely due to the loss of transparency
due to browning or yellowing, corrosion of the glass, which reduces light gripping the
module or by lamination, resulting in an optical disconnection of the layers.
The shape of the curve changes in a different way if the defects are homogeneous or
heterogeneous. The serial resistance in the module can be increased by increasing the
resistance of the interconnections, corrosion in the connection box or in connecting and
matching connections.
Damage that reduces Voc is poor cell connections, cell-to-cell shortcuts, or bypass
diode failure.
The voltage of the open circuit of the module can be reduced and light-induced
degradation (LID) of the modules of crystalline silicon or potential induced degradation
(PID). Reasons for occurrence of staggered curve segments may be a defect in the bypass
diode, damaged cells, or a severe mismatch of PV cells in the module.
III. USING THERMAL IMAGING TO DETECT FAULTS AND DEFECTS IN
PHOTOVOLTAIC MODULES

The use of thermal imaging cameras is an optimal method for diagnosing photovoltaic
modules with several advantages. The defects of the modules are well detected on the
thermal image.
Unlike other methods, thermal imaging cameras can be used to control already
assembled modules during the operation of the photovoltaic plant.
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Using the thermal imaging camera, defects or potential problems in the modules can
be detected until the system has failed.
Basically, there are three different types of thermographic methods for detecting
failures in photovoltaic modules.
The most common and most easy to apply technique is thermography under normal
conditions. This method allows control photovoltaic modules to be performed under
operating conditions.
Pulse thermography and locking thermography allow for a more detailed view of the
photovoltaic module, but both techniques should be performed under laboratory conditions.
Thermal imaging or infrared imaging is a non-destructive control that ensures a fast,
two-dimensional representation of real-time photovoltaic module characteristics.
It can be used as a non-contact method to diagnose some thermal and electrical
damages in photovoltaic modules. Measurements can be performed during normal
operation for individual modules as well as for large PV systems.
Thermographic measurements show temperature differences caused by external
current or light irradiation of the photovoltaic module.
For measurements in the dark is supplied external current (generally comparable to
the short-circuit current Isc). To avoid thermal damage to thin-film modules, it must be
ensured that the Isc of the modules is not exceeded by more than 30%.
For more accurate detection of defects, thermography is performed when the
photovoltaic module is illuminated. It is necessary to compare the temperature distribution
for short circuit, open circuit and maximum power.
The thermography is mostly done via a portable infrared camera. The wavelength of
the IR detector used is typically between 8 and 14 μm.
Illuminated (open) thermogravimetric measurements should be performed on a sunny,
cloudless day with a radiation of not less than 500 W/m2. This guarantees good thermal
contrast for accurate thermographic measurements.
For this reason, it is advisable to carry out the diagnosis at a minimum ambient
temperature, the conditions of a sunny winter day are ideal.
The viewing angle shall be as close as possible to 90° but not less than 60° to the
modular glass plane.
The operator must be aware of the reflections possibly received from neighborhood
buildings, clouds, etc.
To properly measure the temperature of the module, the camera should be set
according to the ambient temperature. The correct positioning of the camera makes it
possible to avoid errors and misconduct.
If there is access to the back of the modules, it is preferable to perform the
thermography. This minimizes reflections of glass from the sun and clouds. In addition, the
temperature contrast on the back is bigger because the solar element is measured directly,
not through the surface of the glass.
When the lighting is uniform, cell temperatures may vary by only a few degrees. If
the module has defects, temperature fluctuations may be much greater. Differences in
temperatures in the order of 10 K between hot spots and normal operating areas in their
vicinity are possible.
In addition, it should be borne in mind that there is a temperature gradient in the PV
plant due to convection.
Photovoltaic modules must be diagnosed under standard operating conditions, ie
under load.
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Depending on the type of the modules and the type of malfunctions, measurement
without load, as well as short circuit, can provide additional information about the status of
the modules.
If parts of the module are warmer than the other parts, they will be clearly visible on
the thermographic image. Depending on their shape and layout, these hot spots and areas
may indicate different faults.
If the whole module is warmer than usual, it may be a connection problem.
If individual cells or a number of cells appear as hot spots or as a „hot drawing“, the
cause is either the presence of defective diodes or the presence of internal short circuits or
the presence of internal defects in the crystals.
IV. EXPERIMENTAL THERMAL IMAGING OF PHOTOVOLTAIC MODULES

For the purpose of the study were tested modules from the photovoltaic plant, built on
the roof of Burgas Free University.
For the study, 250 Wp silicon polycrystalline photovoltaic modules, which worked for
6 years, were selected. The system includes a three-phase inverter with two MPP tracking
devices and two strings connected with eight photovoltaic panels.
One string is only with healthy photovoltaic modules and the other one has a
physically damaged module.
Thermal imaging was performed on a FLIR ONE PRO Gen 3 camera at an ambient
temperature of 15 °C in the following order:
 Capture at a distance of 4 m from the surface of the modules. This mode of capture
does not allow the entire surface of the module to be examined, but only a part of it. In Fig.
2 shows a thermal image of one of the strings showing variations in temperature of the
module possibly related to the presence of defects;

Fig. 2. Thermographic image of a string of a system of eight photovoltaic
modules at a distance of 4 m.
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 Capture at a distance of 1 m from the surface of the modules. The thermal image
becomes clearer and more accurate. In Fig. 3 shows the presence of more cells in which
there is an increase in temperature;

Fig. 3. Thermographic image of a string of a system of eight photovoltaic
modules at a distance of 1 m.
 Capture at a distance of 0.4 m distance of the camera over the entire area ofthe
modules. In Fig. 4 shows a thermal image of newly discovered cells at a higher temperature.

Fig. 4. Thermographic image of a string of a system of eight photovoltaic
modules at a distance of 0.4 m.
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Conclusions

The diagnostics of photovoltaic modules with the help of a thermal imaging camera
allows the rapid detection of defects at the solar cell level or on the whole surface of the
modules as well as possible problems in the electrical connections.
The use of thermal imaging makes it possible to control the quality of photovoltaic
modules in normal operating conditions of the system and does not require unlocking the
system.
Testing of the thermal imaging unit modules can be carried out directly during
installation, as well as periodically, during the operation.
At the start of the system, the thermal camera is an indispensable tool because it
allows the time to detect manufacturing defects (if any) and to require warranty service.
Establishing high temperature areas is important because the photovoltaic modules
contain a large amount of semiconductor elements, and the release of heat into a faulty
element can cause damage to the neighboring, i. e. the problem would have grown over time.
Thermal imaging in this sense will allow for periodic incomplete but complete
monitoring of the state of the system.
The implementation of such a control method will make it possible to extend the
operating time as well as the maximum efficiency of the system.
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ЧИСЛЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШУМОВОТО НАПРЕЖЕНИЕ
ПРИ ТУНЕРИТЕ – ЧАСТ 1
доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов
Бургаски свободен университет

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE TUNER NOISE GATE
Plamen Angelov Angelov
Burgas Free University
Abstract:. Modern radio receivers are increasingly using digital control of the output
noise. This numerical experiments showing the otuput difference between two types otput
resistance .
Keywords: numericac experiments, output noise, tuner.

Въведение

Съвременните цифрови тунери все повече изпитват необходимост от оценка на
изходния шум след тяхното преобразуване. Въпреки цифровото управление смесването при тези тунери е нелинеен процес при който входната честота се преобразува в
определена междинна честота. Поради факта че всички подобни устройства могат да
работят с широк диапазон на входни честоти тези устройства са познати като всевълнови избирачи – наречен за краткост „Тунери”. Обобщена структура е показана на
фиг. 1.1.

Входно
устройство

Смесител

ВЧ
усилвател

f м зв

fx

f н из f н зв
от
АРУ

f м из

Хетеродин
ИТК

Фиг.1.1 Обща блокова структура на
високочестотен блок

Честотния преобразувател е съставен от четири компонента – входно устройство, високочестотен усилвател, хетеродин (осцилатор) и смесител.
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При всички видове приемници тунера е оформен конструктивно като отделен
блок. С цел електромагнитна съвместимост той е възможно най-отдалечен от останалите блокове и екраниран. Това е предизвикано от изискването за минимално влияние на останалите блокове върху чувствителните входни вериги, както и да се ограничи до минимум електромагнитното излъчване на хетеродина.
Основни изисквания които се поставят към тунера са:
- добро съгласуване на входните вериги с антенния фидер при промяна на
входната честота;
- равномерно за всички канали усилване на входните приемани сигнали в целия честотен диапазон;
- добра избирателност по огледален канал (това е способността тунера да потиска честоти симетрично разположени на сигналната честота с център на
симетричност честотата на хетеродина т.е. FОГЛ  F0  2.FМ ;
- висока стабилност на хетеродинната честота, и малка промяна в нейната
амплитуда за избрания телевизионен обхват;
- устойчива работа на усилвателите. Това условие е в противоречиво изискване за максимално усилване без самовъзбуждане;
- много ниско ниво на внесените шумове от ВЧУ и смесителя.
Честотната характеристика на тунера трябва да осигурява за всеки приеман канал равномерно пропускана лента с честота 8 MHz. Приблизителната форма на честотните характеристики за отделните стъпала според фиг. 1.1 е дадена на фиг. 1.2.
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Фиг.1.2 Честотни характеристики на тунер:
а - на изходните съгласуващи устройства; б - на ВЧУ; в - на смесителя; г - обща
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Шумово напрежение

Следва да посочим, че въпроса за собствените шумове е много важен. От него
зависи чувствителността на приемника. Практически шумовото напрежение, създадено при температура 270С от даден пасивен (еквивалентен резистор, еквивалентен
кондензатор) или активен елемент (транзистор, ИС) може да се определи с израза:
(1)

U ш  125.10 6. R.f , [ V ]

където:
- R

e съпротивлението на резистора или еквивалентното шумово съпротивление на усилвателния елемент, [].
- f – пропусканата честотна лента, [Hz].

Провеждане на числен експеримент

Фиг. 1.3. Изменение на изходното шумово напрежение
при съгласуване на изхода с R=75
Изследване на шумовото напрежение във функция на работната честотна лента
на тунера. Начални условия на проведеното изследване са:
- Изменение на честотната лента от 1 до 1000MHz
- Съгласуване на тунера в два случая R=75 (фиг. 1.3) и R=50 (фиг. 1.4)
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Фиг. 1.4. Изменение на изходното шумово напрежение
при съгласуване на изхода с R=50

Заключение

Анализирани са типовете радио тунери, както и техническите им характеристики свързани с оценка на изходния шум на високочестотния преобразувартел. Изведен
е числен експеримент доказващ влиянието на шума при изменение на работната честотна лента на тунера. Забелязва се понижаване на нивото на шума при съгласуване
на тунера с R=50.
Използвана литература

[1] К. Конов, Д. Македонски „Съвременни телевизионни приемници” 2002 г.
[2] К. Конов И. Щърбанов „Телевизионна техника” 2004 г.
[3] Схемни решение на съвременни приемници – http://monitor.net.ru/
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ЧИСЛЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШУМОВОТО НАПРЕЖЕНИЕ
ПРИ ТУНЕРИТЕ - ЧАСТ 2
доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов
Бургаски свободен университет

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE TUNER NOISE GATE
Plamen Angelov Angelov
Burgas Free University
Abstract:. Modern radio receivers are increasingly using digital control of the output
noise. This numerical experiments showing the otuput difference between two types otput
resistance .
Keywords: numericac experiments, output noise, tuner.
Въведение

За да може да диференцира различните програми, излъчвани във всички радио
обхват (I-V), приемника трябва да има комбиниран ИТК за метрови и дециметрови
канали. Той се оформя като общ конструктивен възел и се получава т.нар. всевълнов
избирач (ВИТК), неговата обща структурна схема е дадена на фиг. 1.1.

При приемане на сигнали от метровите обхвати превключвателят е в положение
а и стъпалото 1 работи като смесител на хетеродинните и входните сигнали на I/ІІІ
обхват. При приемане на сигнали от дециметровите обхвати превключвателят е в положение „б“ и стъпалото 1 работи като усилвател на междинночестотните сигнали,
получени от смесител-хетеродина (самоосцилиращ смесител) на ІV/V обхват. Анализа на работа и спектралния състав на сигналите ще бъде направен на принципната
схема на всевълновия избирач UV1316 – схемата е показана на фиг. 1.2. ВИТК работят с електронно превключване и електронна настройка на каналите.
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ВИТК работят с електронно превключване и електронна настройка на каналите.
Това опростява конструкцията и намалява размерите им, като същевременно рязко
увеличава надеждността на тунера.

Фиг. 1.2. Структурна схема на тунера (UV1316)
Провеждане на числен експеримент
Изследване на шумовото напрежение във функция на работната честотна лента
на тунера. Начални условия на проведеното изследване са:
- Изменение на честотната лента от 1 до 1000 MHz
- Промяна в съгласуването на тунера в обхвата R=50-100  (фиг. 1.3)
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Фиг. 1.3. Изменение на изходното шумово напрежение при изменение
на двата параметъра – честотна лента и съгласуване
Заключение

Анализирани са типовете радио тунери, както и техническите им характеристики свързани с оценка на изходния шум на високочестотния преобразувател. Изведен
е числен експеримент доказващ влиянието на шума при изменение на работната честотна лента в обхвата 1MHz до 1GHz на тунера и съгласуването в обхвата 1 до 100 .
Забелязва се повишаване на нивото на шума във високочестотната област и при
съгласуване на тунера с R=50 .
Използвана литература

[1] К. Конов, Д. Македонски „Съвременни телевизионни приемница” 2002 г.
[2] К. Конов И. Щърбанов „Телевизионна техника” 2004 г.
[3] Схемни решение на съвременни приемница – http://monitor.net.ru/
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ИНОВАЦИИ ПРИ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА LED
Даниела Марева
Бургаски свободен университет

INNOVATIONS IN MATERIALS FOR LED PRODUCTION
Daniela Mareva
Burgas Free University
Abstract: Светодиодното (LED) осветление се утвърди сред останалите „класически“ технологии. Динамичното развитие на светодиодното осветление и бързото
му навлизане във все повече области на бита и индустрията е пряко свързано с разработката и производството на необходимата елементна база. Към добре известните предимства на LED спрямо лампи с по-малка консумация на електроенергия и
по-дълъг експлоатационен срок се прибавя многократно по-малкото количество
вредни емисии от СО2, отделяни за производство на необходимата електроенергия.
Keywords: LED, materials, application.

През последните години към предимствата на LED се прибавиха увеличаването
на максималната им мощност, съчетано с по-добро охлаждане, подобряване на много
от другите параметри, удължаване на реалния експлоатационен срок и намаляването
на цената им.
Към класическите серии единични LED с различни цветове вече са добавени такива със значително по-тясна спектрална характеристика, осигуряваща практически
монохроматична светлина.
LED е концентрирал в себе си последните постижения на физиката, нанотехнологиите, микроелектрониката и представлява сложна структура от полупроводникови
слоеве и луминофори. В настоящата статия са разгледани някои от тях.
Луминофор – Една от най-значимите иновации в LED осветлението през последните години е технологията Remote Phosphor, при която луминофорът е практически отделен от светодиода и интегриран в разсейвателя. По този начин се постига
много по-широк ъгъл на осветяване и по-голяма свобода при дизайна в комбинация с
по-малки производствени разходи. Луминофорът, сам по себе си, не е нов материал в
LED осветлението. Традиционно той се нанася като покритие върху сините светодиоди, за да промени светлината им в бяла. На дневен ред при новите луминофорни
материали е червеният луминофор, който излъчва в много тясна честотна лента
(narrow-band red phosphor). На практика, с него се постига подобрена ефективност,
тъй като не се губи светлина в дълговълновата част от червения спектър.

152

Годишник на БСУ

том XXXVIII, 2018

a
б
Фиг. 1. Луминофор с пероксид
Изследователите установяват, че комбинация от CsPbBr3 – нанокристали, третирани с разтвор на пероксит с конвенционален червен луминофор, произвежда бяла
светлина с високо качество, когато светлината се изпомпва от син LED или лазерен
диод. Освен това животът във възбуденото състояние е достатъчно кратък, за да осигури рекордна ширина на честотна лента на пропускане, използвана като метод на
предаване на данни чрез видима светлина, известен също като LiFi.
Зеленият луминофор, базиран на нанокристали от пероксит, смесен с фосфор в
червен цвят, изглежда жълто в светлината на околната среда (а). При възбуждане със
син лазер, комбинацията фосфор произвежда бяла светлина (б).
В бъдеще същите светлинни източници биха могли да предават данни на компютър или смартфон с фотонни импулси толкова бързо, че очите няма да ги видят.
Но тази форма на комуникация с видимата светлина е изправена пред два ключови
проблема: светлината трябва да мига достатъчно бързо, за да носи значително количество данни, и в същото време трябва да осигури топли, балансирани цветови тонове, необходими за приятно външно осветление.
CsPbBr3 нанокристалите могат да постигнат високи скорости на предаване на
данни с 2 гига бита в секунда, което е сравнимо с бързо Wi-Fi при диоди, излъчващи
бяла светлина.
Комуникацията чрез видима светлина, понякога наричана Li-Fi, вече намира
приложения в интелигентна LED система, която използва Li-Fi за прехвърляне на отстъпки за купувачите на мобилни телефони в зависимост от местоположението им в
магазина. Ако скоростта на трансфер на данни може да бъде значително увеличена,
Li-Fi може да добави много необходимата честотна лента за претоварени Wi-Fi мрежи, които използват радиовълни. И тъй като интелигентните светодиоди работят
двойно, осигуряват осветление и комуникация. Така предлагат икономично решение
за тези системи. Не се нуждаят от пряка видимост между светодиода и компютъра –
приемо-предавател. Докато устройството ви може да вижда светлината, можете да
получите сигнал.
Светодиодите с бяла светлина обикновено съдържат син LED, покрит с луминофор, който превръща част от светлината в зелено и червено. Но при повечето луминофори се отнема твърде дълго време, за възстановяване между възбуждането и излъчването, пулсиране не повече от няколко милиона пъти в секунда. Други изследователи показаха, че полимерните полупроводници могат да достигнат честоти над
200 MHz.
Екип създаде пероокисни нанокристали, приблизително 8 nm, и откри, че зелената им светлина изчезва само за седем наносекунди. Това позволява надеждно да
пулсират почти до 500 MHz, нов рекорд за LED луминофор и е много впечатляващо
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и важно постижение. Бързата реакция отчасти се дължи на размера на кристалите и
когато синята светлина възбужда електроните в материал, тя образува двойка
електрон-дупки, наречена exciton. Ограниченията на малкия кристал променят енергийните нива на exciton, причинявайки по-голяма вероятност електронът да се рекомбинира с дупката си и да излъчва фотон.
Когато изследователите комбинират фосфорен перооксид с търговски луминофор и син индикатор – галиев нитрид, приборът излъчва топла бяла светлина с индекс на цветопредаване 89 (естествената слънчева светлина има индекс на цветопредаване 100). Сравнително лесно се реализира фина настройка на химията на пероокисите, като се заменят различни халогенни или метални йони. Това означава, че
има голям потенциал за подобряване на тези свойства.
Силикон – Тенденцията към все по-тънки и компактни корпуси при светодиодните източници поставя стъклото сред по-рядко използваните материали. Много производители в сферата на LED осветлението търсят алтернативи поради отличните му
термични и оптични характеристики. Основен недостатък на този традиционен материал е липсата на гъвкавост. Сред технологиите, масово използвани като заместители
на стъклото в LED осветлението доскоро, са поликарбонатът и PMMA (поли метилметакрилат). Формовъчният силикон обаче е на път да ги измести от челните позиции сред алтернативите, обещавайки много нови възможности за индустрията. Той
комбинира доказаните свойства на термопластите с оптичните характеристики на
стъклото. Този материал е устойчив на високи температури, високи дози ултравиолетово облъчване и високи плътности на светлинния поток. Всички тези предимства на
формовъчния силикон го правят подходящо решение дори за критични индустриални
приложения.

Фиг. 2. Силикон Shin-Etsu за мощни светодиоди
Като новаторски отговор за посрещане на нарастващите изисквания (повишени
характеристики на топлина / яркост) на най-новата LED технология, компания предложи нов оптически чист LIMS (Liquid Injection Molding System) X-34-1972-3.
Свойства LIMS X-34-1972-3:
 Твърдост: 70 А
 Якост на разтягане: 7,5 МPа
 Якост на опън: 12 кН / м
 Показател пречупване: 1,41
 Прозрачност: 95%
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С прозрачност 95%, новият материал има уникални свойства и е идеален за LED
приложения в уличното осветление, автомобилното и външното осветление. Отличната устойчивост на топлина в сравнение с термопластичните смоли позволява да се
постави силиконов материал в непосредствена близост до чипа, излъчващ светлина,
на мощен светодиод без пожълтяване или напукване за продължителни периоди на
работа. LED-системите от ново поколение с висока яркост – HP стават по-горещи,
тъй като светлинният поток продължава да расте, а съвременните технически свойства на материала X-34-1972-3 осигуряват ненадминато топлинно съпротивление и
прозрачност при тези по-високи работни температури.
Субстрат (подложка) – GaN
Първото поколение светодиодни източници използват комбинация от галиев
нитрид (GaN) и субстрат от различен материал – стъкло, силициев карбид, сапфир.
През последните години няколко от големите производители в сферата на LED осветлението започнаха разработки и пуснаха на пазара светлоизточници, при които субстратният слой също е направен от галиев нитрид. Използването на един и същи материал за двата слоя спомага за по-голямата надеждност на диода дори при изключително висока плътност на мощността. Тези възможности са познати от години на повечето LED производители, но високите цени на галиевия нитрид доскоро не позволяваха пазарната реализация на концепцията. GaN-on-GaN технологията направи
възможно и производството на светодиоди, излъчващи в целия спектър, включително
виолетовият.
LED корпуси
Сред съществените нововъведения е монтирането на излъчващите светлина
полупроводникови кристали върху добре провеждаща топлината керамична подложка, с което се подобрява охлаждането и при даден размер на LED той може да работи с по-голям ток и да осигурява по-силна светлина без скъсяване на експлоатационния срок.

Фиг. 3. Нов материал Black X ™
Litecool произвежда LED корпуси, използващи нов диелектричен материал
Black X ™, който има топлопроводимост 1000 W / mK – три пъти по-висока от
тази на медта. Диелектриците се използват в LED корпуси, за да изолират електри155
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ческите пътечки, но те пречат на топлинния поток, което води до прегряване на светодиода. Евтините светодиодни пакети използват пластмаса като основен диелектричен материал. Мощните, скъпи LED корпуси използват керамика, като сапфир
(алуминиев оксид), за диелектрик. Новият материал, Black X ™, има топлопроводимост 30 пъти по-висока от алуминиевия оксид. LED корпусите имат термично съпротивление от 0.2⁰C / W до 0.5⁰C / W в зависимост от дизайна. Това е 6 пъти по-малко
от най-близкия конкурент, което означава, че светодиодът може да се захранва с
6 пъти по-голям ток без прегряване.
Нова конструкция – ESCATEC Heat Spreader има меден субстрат, който десет
пъти по-ефективно разсейва топлината, генерирана от светодиодите, отколкото настоящите решения. Дизайнът CoolRunning позволява използването на пасивно охлаждане за светодиоди със специфична мощност до 10 W на mm2.

Фиг. 4. Топлообменник – Heat Spreader
Топлообменникът е разработен от лабораторията на FutureAT на ESCATEC.
Разсейването на топлината винаги е проблем за светодиодите, поради компактния си
размер и означава, че светодиодите може да се поставят близо един до друг, за да образуват мощен източник на светлина. Също така формират силно концентриран източник на топлина, например, когато сто 5W светодиоди са инсталирани близо един
до друг, за да бъдат използвани в приложения, като например осветление и прожектори.
Въз основа на параметрите на LED матрицата, може да създаде решение в зависимост от размера на корпуса, формата на лъча, което позволява да се намалят загубите и да се подобри качеството на светлината и нейната интензивност. Тази свобода
на проектиране позволява LED да бъде високоефективно, подходящо охладено и
оптимизирано за нужната консумирана енергия.
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Ефективност на светодиодите

Фиг. 5. Намаляване на напрежението в права посока
Osram Opto Semiconductors е постигнал значителен напредък в намаляването на
напрежението в права посока за сините LED с висока мощност. Това доведе до повишаване на ефективността до 8%. Оптимизираните LED InGaN (индий-галиев-нитрид),
използващи технологията UX: 3, са в основата на сините или белите LED и вече се
използват в производството. Постига се и значително намаляване на напрежението с
още 20-30mV.
Син LED Osram Oslon площад (LD CQAR), например, в момента има типичен
спад на напрежението 2,87 V, вместо на 3,05V – най-ниската стойност за този компонент в света. При 85 ° C може да се постигне напрежение 2.78 V. Намаляването на
напрежението е постигнато благодарение на нов процес в епитаксията. В зависимост
от работната точка, това води до увеличаване на ефективността на тези LED от шест
до осем процента, което може да се разшири до цялото семейство UX: 3 чипа. Тези
чипове ще бъдат инсталирани на всички сини и бели LED. Все още има голям потенциал. Лабораторията вече успява да намали по-нататъшното напрежение с 30 mV.
Това ще позволи пропорционално подобряване на ефективността на LED чиповете.
Като се има предвид напредъкът, постигнат на първата стъпка, усъвършенстваната
технология може да бъде прехвърлена към производството. Всяко по-нататъшно
съкращаване на напрежението ще бъде незначително, изхождайки от законите на
физиката.
Светодиод в неорганичен корпус
Ултравиолетови LED. Излъчваните от тях невидими за човешкото око лъчи
ускоряват и/или подобряват процеса на обработка на материали (Industrial Curing).
Използват се за почистване на обекти, на въздух и вода от бактерии, за откриване на
наличието на различни вещества.
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Фиг. 6. Нов CMH ултравиолетов светодиод с висока надеждност
Honglitronic произвежда LED UVC G6060 (275-285 nm), което е нов CMH ултравиолетов светодиод с висока надеждност: 15% намаление на дебита при 10 000 часа
стареене. Има запечатан корпус, който може да отговаря на американския военен
стандарт MIL-STD-883, с висока устойчивост на корозия и дълъг експлоатационен
живот.
Особености:
 Размери на корпуса: 6,0 * 6,0 * 1,65 мм;
 Дължина на вълната: 270 - 290 nm;
 Херметично затворен корпус, способен да отговаря на американския военен
стандарт MIL-STD-883;
 Висока стабилност, N2 или вакуум;
 Кварцово стъкло, висока устойчивост на корозия;
 Дълъг експлоатационен живот;
 Отлична защита срещу статично електричество;
 RoHS съвместим.
Приложение:
 Стерилизация
 Дезинфекция

Honglitronic, производител на ултравиолетови източници на светлина, доставя
мощни, издръжливи и икономични светодиоди в обхвата на ултравиолетовите лъчи.
В допълнение, UVA LED C5050 и C3535 (360 nm - 410 nm) имат висок радиационен
поток, висока ефективност на разсейване на топлината, дълъг експлоатационен живот и отговарят на RoHS.
Светодиодите могат да се използват в различни UV устройства, като например
втвърдяване, лампи за нокти, фотокатализатор, стерилизатори, инсектициди, в областта на сигурността, за проверка на банкноти.
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Светодиод - огледален тип
Вторична оптика (Secondary Optics). Сред бързо развиващите се приложения
на LED е осветяването на големи открити и закрити площи, чиято ефективност се повишава чрез съчетаване на качествата на мощните диоди с подходящи лещи, рефлектори и други елементи на вторичната оптика за реализация на осветителни тела.

Фиг. 7. Светодиоди с отразяващо огледало
Alpha-One, водещ японски светодиоден доставчик, предлага нови компактни
инфрачервени светодиоди с висока интензивност на светлината, използвайки специална технология за тялото.
Например AOP2-9505P1 с λ 950 nm, с ъгъл на гледане ± 7 °, приблизително
6.0х6.0х3.0 мм. Това устройство има изключително високо ниво на интензитет
IE = 350 mW / cp и оптична изходна мощност, равна на 35 mW при IF = 50 mA.
Това напълно ново и уникално устройство е много подходящо за приложения,
изискващи мощни инфрачервени лъчи, като инфрачервени осветители за видеокамери, медицински устройства и машинно зрение. Светодиодите с отразяващо огледало
също се предлагат с други дължини на вълните между λ 470 nm и λ 950 nm. Известен
е и светодиод с висока мощност с λ 850 nm.
Изводи
1. Новите материали при производството на нови структури и конструкции на
LED дават по-големи възможности на научно-иследователските екипи да подобряват
параметрите на LED, като КПД, мощност, спектър и качество.
2. Разширява се гамата от материали, както и създаването на много комбинирани технологии за нови видове и серии LED.
Литература:

1.
2.

Led Professional - Trends & Technologies for Future Lighting Solutions, 2018.
Led Professional - Trends & Technologies for Future Lighting Solutions, 2017.
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НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В LED ПРОИЗВОДСТВОТО
Даниела Марева
Бургаски свободен университет

NEW TECHNOLOGIES IN LED PRODUCTION
Daniela Mareva
Burgas Free University
Abstract: Светодиодното (LED) осветление се утвърди сред останалите „класически“
технологии. Динамичното развитие на светодиодното осветление и бързото му
навлизане във все повече области на бита и индустрията е пряко свързано с разработката и производството на необходимата елементна база.
Keywords: LED, technologies, application.

Няколко индустрии по целия свят правят огромни крачки, когато става дума за
нови технологии и тенденции. От всички тези индустрии, LED индустрията несъмнено е лидер. През последното десетилетие обаче LED индустрията получи големи инвестиции от компаниите. Това води до появата на нови и иновативни LED технологии. В резултат на това LED продуктите стават по-достъпни, което на свой ред води
до експоненциален растеж на целия този отрасъл в индустрията. В настоящата статия
са показани някои от най-иновативните технологии в бранша.
Нова технология -WICOP

Фиг. 1. Преминаване от конвенционална LED технология
към CSP и SSC WICOP технология
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Световен лидер в LED технологията, обяви нов продукт, базиран на новата концепция за WICOP (Wafer Level Integrated Chip on PCB-интегриран чип на ниво на печатни платки). Тази технология не изисква процеси като залепване на чипове или
проводници, които са необходими при обичайното производство на в LED корпуси и
не съдържа основните компоненти на конвенционалните диоди, излъчващи светлина,
като оловна рамка или златен проводник. В случая на широко разпространения корпус TOP LED – конвенционалният светодиод е по-голям от действителния размер на
кристала. WICOP е напълно нова концепция за LED продукт, който преодолява ограниченията, създадени от съществуващите решения на CSP (чип-пакет) и осигурява
директно свързване на чипа към печатна платка, без залепване на обвивка и контакти.
Няма междинен субстрат-размерът на чипа и корпуса не се е променят.
Технологията CSP (Chip Scale Package), базирана на силиций е технология, разработена за минимизиране на размера на полупроводниковите части (корпуси) до
размера на чипа – не надвишава размера на чипа с повече от 1,2 пъти. Продуктите,
използващи тази технология обаче, се нуждаят от подходящо оборудване, междинен
субстрат или керамичен и силиконов материал, за да прикрепят чипа към печатна
платка.
Пълната концепция за WICOP продукти, при които размерът на случая е същият
като този на чипа, и не използва други скъпи материали, директно прикрепяйки чипа
към печатна платка. Това е иновативна, компактна, с висока производителност LED
технология за капсулиране на светодиоди.
Нанотехнологии за LED
Светодиодите се използват широко в смартфоните и портативната електроника
и стават все по-често срещани при осветлението. Разработен е нов метод за увеличаване на яркостта, ефективността и точността на светодиодите. Използват се нови нано размери на структура с повишена яркост и ефективността на светодиоди от органични материали (базирани на листа от гъвкав въглерод) е 57%. Този метод трябва да
произведе подобни подобрения и в LED, изработени от неорганични (на базата на силикон) материали, които са най-използвани днес.

Фиг. 2. Конвенционален и PlaCSH LED
Използван е опитът в областта на нанотехнологиите, за да се разработи икономична нова система. Структурата на традиционния LED не освобождава по-голямата
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част от светлината, генерирана в устройството. Новата система, наречена PlaCSH,
позволява излъчването да излезе от LED.

а

б

в

Фиг. 3. PlaCSH технология
PlaCSH има слой от излъчващ светлина материал с дебелина около 100 nm,
който се поставя вътре в кухината с една повърхност, изработена от тънък метален
филм фиг. 3.а. Основната част на устройството е метална мрежа (център) с невероятно малки размери, с дебелина 15 nm. Всяка нишка на мрежата е около 20 nm широка
и с разстояние 200 nm между центровете на дупките. Изображението на експерименталния светодиод е показано на фиг.3.в.
Този метод подобрява яснотата на изображението на LED дисплеите с 400%, в
сравнение с традиционните подходи. Това е техника, която манипулира светлината
на физическо ниво, по-малко от една дължина на вълната. Новата нанотехнология
може да промени начините за манипулиране на светлината.
Новата LED технология се опитва да реши някои проблеми. На първо място,
това е намаляване на количеството светлина, отразено в структурата. Въпреки, че
светодиодите са известни за тяхната ефективност, само много малко количество светлина, генерирано в светодиода, наистина се излъчва навън (само 2 до 4 % от генерираната светлина). Абсорбираната светлина не само не прави светодиодите енергийноефективни, но са и с не много продължителен период на използване, тъй като абсорбираната светлина нагрява светодиода, което значително намалява неговия живот.
Основна задача в съвременното производство на LED е намаление на вътрешната
абсорбция.
Инженерите работят по този проблем, добавяйки метални рефлектори, лещи
или други структури, които могат да увеличат извличането на светлината на светодиодите. За традиционните висококачествени органични LED, излъчващи светлина, с
тези методи може да се увеличи осветеността до около 38%. При тези методи за извличане на светлина, дисплея принудително започва да отразява околната светлина,
което намалява контраста и разсейването на изображението. За да се справят с отражението на околната светлина към повърхността на екрана се добавят светлопоглъщащи материали. Но такива материали също поглъщат светлина от светодиода, което
намалява яркостта и ефективността му почти наполовина.
Разработената нова система значително увеличава яркостта, ефективността и яснотата на LED, които се използват широко в смартфоните и другата електроника.
Структурата на традиционния светодиод улавя по-голямата част от светлината, гене-
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рирана в устройството, а нова система PlaCSH, направлява тази светлина от светодиода.
Структурното изобретение на нанотехнологиите наречен PlaCSH (плазмена
плоскост със субвълнов отвор-решетка), повишава ефективността на извличането на
светлина до 60%, което е с 57% по-висока от тази на традиционните LED от висок
клас. В същото време PlaCSH увеличава контраста (яснота в околната светлина) с
400%. По-високата яркост намалява и проблема с нагряването, причинен от светлината, задържана в стандартните LED.
PlaCSH LED могат да постигнат тези резултати, тъй като неговите нанометрови
метални конструкции могат да манипулират светлината. Това не могат да направят
макроструктурите или неметални наноструктури.
Първоначално се е използвала за структурата PlaCSH при слънчеви панели,
които превръщат светлината в електричество, но това е довело до абсорбиране на до
96% от слънчевите клетки, достигащи светлина, и увеличаване на клетъчната ефективност с 175%. Устройство, което абсорбира светлина отвън, може да бъде полезно
за светлината, генерирана вътре в самото устройство, предлагаща ефективно решение,
както за извличане на светлина, така и за намаляване на отразяването на светлината.
По отношение на физиката, един добър абсорбент на светлина, който има при
слънчевите клетки, също трябва да бъде добър светлинен източник в обхвата на
видимата светлина и след това да се използва, за решаване на ключови проблеми в
LED и дисплеите. Физиката, лежаща в основата на PlaCSH, е сложна, но структурата
е относително проста. PlaCSH има слой от светлоизлъчващ материал с дебелина
около 100 nm, който се поставя вътре в кухината с една повърхност, изработена от
тънък метален филм. Другата повърхност на резонатора е направена от метална
мрежа с невероятно малки размери.
Основна част от устройството е метална мрежа (в средата) с изключително малки параметри: дебелина от 15 nm, всеки джъмпер е около 20nm в ширина и 200 nm
стъпка на дупките. Тъй като PlaCSH работи чрез насочване на светлината от светодиод, той може да фокусира повече светлина върху зрителя. Системата също така замества обичайния крехък прозрачен електрод, което го прави много по-гъвкав от повечето съвременни дисплеи.
Нови светодиоди, базирани на 2D хетероструктури
Прозрачна гъвкава електроника – вече не е само научна фантастика, поради
уникалните свойства на графена. Нови 2D материали могат да бъдат използвани за
създаване на гъвкави, прозрачни и по-ефективни електронни устройства, включително полупрозрачни светодиоди.
Проектираните LED на атомно ниво от графен и свързани в 2D материали, могат да бъдат използвани за производството на излъчващи светлина устройства за
следващо поколение мобилни телефони, таблети, телевизори с невероятно тънък,
гъвкав, издръжлив и дори прозрачен материал.
LED устройството е създадено чрез комбиниране на различни 2D кристали и
излъчва светлина върху цялата си повърхност. Тъй като са толкова тънки, с дебелина
само 10-40 атома, тези нови компоненти могат да станат основа за първото поколение
полупрозрачни интелигентни устройства.
Графенът с дебелина един атом притежава потенциални перспективи за приложения в електрониката. Други 2D материали, като борен нитрид и молибденов
дисулфид, откриват нови области на изследване и възможности за приложение.
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Фиг. 4. Хетероструктури с 2D материали
Хетероструктури се създават чрез подреждане на слоеве от различни 2D материали. Тази технология позволява да се създават потребителски функции, като се
контролира движението на електрони през квантовите кладенци. По този начин, се
реализират нови възможности за оптоелектроника на базата на графен.
Тъй като новият вид LED се състои само от няколко атомни слоя от 2D материали, те са гъвкави и прозрачни. Тези изследвания ще създадат ново поколение от оптоелектронни устройства, от прост прозрачен източник на осветление и лазери до посложни приложения. Обхватът на функциите за демонстрираните хетероструктури се
очаква да нарасне допълнително, като се увеличи броят на наличните 2D кристали и
се подобрят техните електрически свойства.
Двупосочни LED модули

Фиг. 5. Двупосочни LED
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Водещ производител на LED диоди обяви пускането на нов модулен LED продукт с кръгла форма – двупосочен, за който се изисква двустранна светлина. Могат
да бъдат използвани в осветително тяло с обектив или рефлектор за различни ъгли на
осветяване нагоре и надолу с отлична производителност. Може да се използва във
връзка с вторична оптика и намалени размери на радиатора, което създава по-малко
ограничения в дизайна на външния вид на лампата.
Един светодиоден модул осигурява излъчване на светлина от двете страни, което дава предимства при производството на оригинални дизайни и замества две традиционни LED със същата яркост, но консумира по-малко енергия (W).
Едночипови светодиоди с висока мощност

Фиг. 6. HP LED
В областта на осветлението е пуснато ново семейство, високомощни светодиоди, имащи предимствата на GaN технология на силиций MaGIC™ и са най-добрите в класа си LED с висока мощност, в стандартен пакет, като допълват съществуващото семейството iLLED ™ продукти. Патентована технология-високо напрежение
GaN върху силиций, е в състояние да използва само един LED чип за подобряване на
топлинната ефективност, подобряване на еднородността на светлинния поток и значително намаляване на разходите в сравнение със съществуващите решения. Високоефективен LED с един чип с няколко тънки контактни проводника, елиминира ефекта
на сенките и осигурява оптимално светлинно петно. Съвместими със стандартно
средна оптика и експлоатация на входните потоци от 350 mA до 3A, изходна мощност от 1 W до 15 W и са в различни изпълнения, ОМТ и опции CRI. Този LED е разработен, с помощта на уникална интегрирана мулти-разделна матрична архитектура,
която ни предоставя диференцирано решение за широка гама от приложения с висока
производителност в прожекторите, улично осветление, спот осветление и насочено
осветление, като общата стойност на оборудването е с 50% по-ниска. LED осветление е уникално, което е на основата на алуминиев нитрид, с керамично тяло и стандартно свързване. Светодиодът има ниско термично съпротивление, по-малко от 2° C / W,
в комбинация с висока максимална температура на трансфер от 135 °С. Използването
на един GaN / Si чип, работещ при 12 и 24V и възможност за получаване на еднороден светлинен лъч. Отлично качество на светлината е възможно при широк температурен диапазон, а вградената защита срещу статично електричество осигурява стабилна надеждност при производството и работата на системата.
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Ултравиолетов LED 60 mW за дезинфекция и стерилизация

Произвежда се и първият 60 мм LED с UV светлина в индустрията за критични
медицински и обществени здравни решения.
Особености и преимущества:
• Най-висока налична UV мощност в индустрията – 60 mW от един корпус –
осигурява висока производителност и компактни размери;
•
Доказана бактерицидна ефикасност при 280 nm;
•
Ефективен за третиране на кожата при 310 nm;
• Корпусът има електрически изолиран радиатор, осигуряващ отлични термични свойства;
• Корпусът SMD на индустриалния стандарт, позволява да се произвеждат
големи обеми, като се използва съществуващото оборудване и процеси.

Фиг. 7. UV LED
С използването на ултравиолетови светодиоди XP се прави дезинфекция на течаща вода, стерилизация на стаи и почистване на битови стоки и медицински инструменти – безопасно и ефективно, без използване на чупливи и опасни живачни лампи.
Източникът позволява безопасно и ефективно да неутрализира дори „супер бактериите“,
като MRSA.
LED за растениевъдство

Фиг. 8. LED Photo Red
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LED Photo Red е в състояние да осигури много високи нива на светлина, които
насърчават растежа, оптимизиране на реколта, и позволява на производителите на осветление да намалят размера на осветителните тела и да намалят разходите си. Тази
добавка разширява спектърът от светодиоди XQ и XP, които осигуряват най-високото съотношение на фотосинтетичния поток (PPF), ефективността и надеждността. И
двeтe семейства светодиоди позволяват да се заменят съществуващите осветителни
технологии с радикално по-ниска мощност с подобно спектрално съдържание. Например мощният осветител, използван с бели и червени светодиоди, осигурява повисока средна плътност на PPF, отколкото натриева лампа с високо налягане (HPS)
от 1000 W, докато поглъща половината от мощността. Светодиодите имитират
естествена слънчева светлина. Високата производителност, висока ефективност и висока надеждност на светодиодите позволяват да се съчетаят с интензивността на традиционните лампи HPS при по-ниска цена на системата, по-дълъг живот и по-ниска
мощност.
LED XQ-E Фото Red е в състояние да произвежда повече от 6,4 μmol/sec с
дължина на вълната 660nm, която може да бъде полезна за растежа на растенията, с
размер на LED 1.6 х 1.6 mm. Белите и цветни светодиоди осигуряват пълна гама светлина и симулират естествена слънчева светлина, като осигуряват висока PPF в дължини на вълните, най-подходящи за различни етапи на растежа на растенията. Комбинацията от различен брой и мощност на светодиодите позволява лесно да се регулира спектралната композиция и интензивността на осветителното тяло. Семейството
XLamp XQ-E работи в целия спектър, подобрява еднородността на цвета, като се опростява и производственият процес.
Flip Chip CoB LED - 2400 W

Фиг. 9. VHP LED Flip Chip
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Flip Chip Opto произвежда мощен 2400-ватов светодиоден модул-първи клас,
използващ технологията с флип-чип (обърнат чип на платката). 2400 вата Flip Chip е
част от водеща серия, базирана на патентованата технология на платките с 3-Pad
Pillar Metal Core.
Тази технология позволява пробив в производството на високоенергийни светодиоди, което намалява термичната устойчивост на връзката до 0.003 ° C / W. Достига
максимална мощност W 2433.6 с термична устойчивост 0,003˚C / Watt и светлиннен
поток > 230,000 (при 80 CRI и ОМТ 5К). Той е идеален за екстремни приложения,
като стадийно осветление, навигационно осветление, външни промишлени нужди,
подземна работа и много други. Благодарение на топлинните си свойства е уникален,
позволявайки на дизайнерите да максимизират лумена, намалявайки формата на осветителните тела, фиксирането на оптиката и необходимият брой осветителни тела.
Изводи

1. Новите структури и конструкции дават по-големи възможности на научноиследователските екипи за създаване на качествено нови видове и серии LED.
2. Новите серии LED се използват във все повече отрасли на промишлеността и
живота на хората – растениевъдство, медицина, интериорния и екстериорния дизайн
и много други.
3. Комбинира се управлението, охлаждането, концентриращата оптика и самата
структура на LED в едно, което води до улеснено и гъвкаво приложение.
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THE CONCEPT OF MARITIME SECURITY AND SAFETY
IN THE EUROPEAN UNION
Vanya Hristova Stamatova, PhD
Burgas Free University
Abstract: This report looks at the concepts of maritime safety and security in the European
Union as key to the national security of the Member States and addresses the need for their
clarification as an important element of the economic and political development of the
maritime community.
Keywords: maritime safety, maritime security.

С развитието на европейската интеграция във всички области и създаването на
нови политики все по-голямо значение придобива обезпечаването на транспортната
сигурност на ЕС, от която зависи националната сигурност на държавите-членки.
Интересите на Европа в областта на морското дело са неразривно свързани с благосъстоянието, просперитета и сигурността на нейните граждани и общности. Около
90 % от външната търговия на ЕС и 40 % от неговата вътрешна търговия се осъществяват чрез превоз по море. ЕС е третият по големина вносител и петият по големина
производител на рибни продукти и аквакултури в света. Над 400 милиона пътници
годишно минават през пристанищата на ЕС. За да развива свободната търговия,
транспорта, туризма, екологичното разнообразие и икономиката, Европейският съюз
се нуждае от отворени и безопасни морета и океани. Ако той не успее да осигури защита срещу огромния брой морски заплахи и рискове, моретата и океаните могат да
се превърнат в сцена на международни конфликти, терористични атаки или действия
на организираната престъпност.
Общата дължина на брега на 20 държави-членки (без достъп до морето са само
Австрия, Унгария, Люксембург, Словакия и Чехия, но и те имат свои собствени специфични морски интереси) е 68 000 км, което е около седем пъти по дължината на
бреговата линия на САЩ и четири пъти на Русия. Около половината от населението
на ЕС живее в крайбрежната ивица, широка 50 км и развитието на морските дейности
е изключително важно за развитието на Съюза. По море годишно се превозват над
един милиард тона се превозват товари и около 300 милиона пътници, а рибарството
в ЕС произвежда годишно 7,6 милиона тона рибни продукти. В корабостроенето,
пристанищните работи, риболова и другите морски дейности са заети около 2.5 млн.
души. Брутният вътрешен продукт на държавите-членки, разположени в морските региони на Европа съставлява около 50 % от брутния вътрешен продукт на ЕС.
Не трябва да се забравя и геостратегическото измерение на свободата и сигурността на морските комуникации. Свободата на корабоплаване, от една страна, е за
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свободното развитие на стопанската дейност, от друга страна, тя означава икономически и социален просперитет за цялото човечество1. Всички зони около или в близост до морето, океана или други плавателни пътища, в това число всички морски
дейности, са свързани с инфраструктурата на хора, товари и плавателни съдове и
други превозни средства в морската област. Много от съвременните заплахи в морската област – тероризъм, разпространение на оръжия за масово унищожение, трафик
на наркотици и трафик на оръжия, пиратството – имат транснационален или световен
характер и поради това изискват координиран подход.
Създаването и поддържането на морската сигурност съдейства за свободния и
неограничен достъп до морските територии и предпазва морето от незаконни действия и използването му от терористи, пирати, както и за други престъпни дейности.
Морската сигурност включва дейността на много държави, международни
организации, правоохранителни органи, транспортни организации, охранителни компании, въоръжените сили, енергийната инфраструктура на морската индустрия и космическите системи за наблюдение.
Морската сигурност представлява защита срещу преките заплахи за териториалната цялост на дадена държава, като например въоръжена атака срещу военен
кораб, както и морски престъпления, като пиратство, въоръжени грабежи срещу кораби и терористични актове2. Въпреки това умишленото и незаконно увреждане на
морската среда, включително незаконното изхвърляне на замърсяващи вещества от
кораби, изчерпването на природните ресурси в резултат на незаконния, недеклариран
и нерегулиран риболов може също да застраши интересите на крайбрежните държави. До момента са предприети различни подходи за гарантиране на безопасността в
морето, основани на интересите на държавите, които могат да бъдат заплашени, пряко или непряко, в резултат на дейности в океаните и моретата. Очевидно е, че понятието „морска сигурност“ се съсредоточава върху засилване на устойчивото социалноикономическо развитие, което отразява свободата на публичните и частните организации да извършват законни дейности като упражняване на суверенно и юрисдикционно право, добив на ресурси, търговия, транспорт и туризъм, освобождаване от
заплахи или загуби от незаконни действия или агресия. Морската сигурност се занимава предимно с гарантирането на безопасността на човешкия живот в морето, безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда. В този смисъл тя се
съсредоточава върху безопасността на корабите и техните екипажи в морето.
Морската сигурност на ЕС се разглежда като съставна част от структурата на
националните интереси на държавите-членки. Правното регулиране на морската
сигурност на ЕС е тясно свързано с приемането на нормативни актове, както на национално ниво, така и на ниво европейски институции.
Морското пространство и морският режим, които са по-малко уязвими от престъпна дейност и други заплахи, се считат за безопасни. Усилията за подобряване на
морската безопасност следователно имат каскаден ефект върху регулирането на
други дейности в морския регион. Всичко това се изпълнява съвместно на всички
високи нива на тяхната ефективност.

1

Giddens A. Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity Press, 2001
Герчев, Никифор. Морската безопасност – ключов елемент на интегрираната морска политика в българската изключетилна икономическа зона / Никифор Герчев. // ЕНЕРГИЙНА
ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ в ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН, Серия „Юридически науки и
обществена сигурност“, 2013, N 23
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Операциите за морска сигурност (PMS) се определят като мерки, провеждани от
съответните граждански или военни органи и многонационални институции за противодействие на заплахата и за смекчаване на рисковете, заплашващи дейността в
морската област, като тези мерки са необходими за спазване на закона, защита на
гражданите и гарантиране на националните и международни интереси. Действията на
КПС са модерни военноморски сили, предназначени да „борят морския тероризъм и
други незаконни дейности като кражба, пиратство и робство, известни като трафик
на хора“.
Независимо от това е невъзможно прилагането на горепосочените мерки да бъде считано за достатъчно, стига да продължат незаконните действия в морето: корабите изчезват в резултат на пиратството и въоръжените грабежи.
Държавите в световен мащаб разработват стратегии за национална сигурност в
областта на транспорта, като се съсредоточават върху международноправните норми,
в които особено внимание се отделя на въпросите, свързани с морската сигурност и
спасяването на хора и товари по време на корабокрушения. Съответно можем да говорим за включването на морската сигурност в съществуващия международен ред.
В широк смисъл можем да кажем, че международният морски политически ред
означава политическият ред, който се оформя между всички държави по света, свързани с морската дейност, чиято съвкупност обикновено се нарича международна
морска общност. Взаимоотношенията между членовете на международната морска
общност и следователно международния ред на дейностите в морето се определят от
взаимодействието на разнородни фактори, като най-важната роля е съотношението
на общите политически, икономически и социални ресурси, свързани с организирането и осъществяването на морски и пристанищни дейности, правителствени структури.
В тесен смисъл, на ниво Европейски съюз, морския политически ред се състои
от взаимодействието на държавите-членки във връзка с изпълнението на морските
дейности и създаване на единна правна рамка чрез приемането на актове от институциите и органите на ЕС3.
В рамките на международните морски дейности международните и европейски
институции, както и заинтересованите държави действат като инструменти за политическо регулиране за осигуряване на морска сигурност и са в състояние да упражняват регулиращо и контролиращо влияние върху поведението на отделните държави
на флага, корабособственици и корабните компании в интерес на международната
морска сигурност.
Морската сигурност се разглежда като основен елемент на съществуващия политически ред, както в световен мащаб, така и на ниво ЕС, във връзка с политическата организация на страните, принадлежащи към международната морска общност.
Понятията „морска сигурност“ и „национална сигурност“ са исторически
близки. Както е известно, терминът „национална сигурност“ е използван за първи път
в началото на 20-ти век в послание на Президента на САЩ към Конгреса, в което той
оправдава изземването на зоната на Панамския канал с интереси, свързани с националната сигурност. В зависимост от това какво съдържание е вградено в понятията
„национална сигурност“, „държавна сигурност“, „обществена сигурност“ и други,
много практически въпроси могат да бъдат решени по различни начини.
3

Медникаров, Боян. Подходи за гарантиране на морската сигурност на Република България в
контекста на Синята книга на ЕС за интегрирана морска политика / Боян Медникаров. // МОРСКО
ТЪРСЕНЕ и СПАСЯВАНЕ: Научен алманах ВСУ, Кн. 13, Серия „Юридически науки и
обществена сигурност“, 2010
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Морската сигурност е въпрос от основно значение за икономическия растеж в
целия свят, на местно, регионално и международно равнище. Системата за търговия,
базирана на морския транспорт, се развива предимно в страни с морски граници и
осигурява достъп и разпространение на енергийни ресурси, суровини и всички видове продукти по целия свят. Днес почти 80% от стоките се превозват от кораби в международен мащаб, както и чрез създаване на вериги за доставка, които осигуряват
безопасното движение на стоки на международните пазари.
Морските интереси на европейските държави са фундаментално свързани с
благосъстоянието, просперитета и сигурността на техните граждани и общности.
Около 90% от външната търговия и 40% от вътрешната търговия на ЕС се транспортират по море.
Повече от 400 милиона пътници минават през пристанищата на ЕС всяка година, главно в средиземноморския регион. Отворените и безопасни морета и океани
осигуряват свободна търговия, транспорт, туризъм, екологично разнообразие и икономическо развитие. Липсата на защита срещу широк кръг морски заплахи и рискове
обаче може да доведе до международни конфликти, тероризъм или организирана
престъпност в моретата и океаните.
Континентът Европа е заобиколен от няколко морета, има уникална морска
география, с много полуострови и острови. Повече от 200 милиона европейски граждани живеят в близост до бреговата линия, простиращи се от Североизточния Атлантически океан, Балтийско крайбрежие, Средиземно море и Черно море. Тези европейски крайбрежни държави са отговорни за контрола на бреговата линия на два океана
и четири морета с дължина от 90 000 км, както и на националните охранителни
съоръжения във всички останали океани. Заедно те имат над 1200 търговски пристанища; повече от 8100 кораби, плаващи под флага; 4 300 регистрирани корабни компании; Има 764 големи пристанища и повече от 3800 пристанищни съоръжения.
В допълнение, през 2018 г. трите основни европейски пристанища (Ротердам,
Антверпен и Хамбург) съставляват 8% от общия световен трафик, като тези пристанища регулират повече от 50% от цялата търговия по вода с чуждестранни контейнери в ЕС. Основните европейски морски пристанища през 2018 г. представляват 17,2%
от световния износ и 18% от вноса (ENISA, 2019 г.). Ето защо икономиката на ЕС зависи от морското движение на стоки и пътници. Икономическата мощ на ЕС е тясно
свързана с морето. Този факт е от решаващо значение за океанската навигация, търговската дейност и технологичните иновации. Морската сигурност е един от найважните показатели за мира и сигурността на хората като цяло. Това има многостранни последици за глобалната сигурност и от своя страна има важни последици за ключови въпроси като храна, енергия и икономическа сигурност.
С крайбрежие от 90 000 км ЕС има важни морски интереси: безопасност на
глобалните морски пътища, безопасност на морския транспорт, рибарство, енергийни
ресурси и др. Защитата на морските пътища и комуникационните линии в света е важен аспект на сигурността на ЕС. Разработването на активен подход към различните
предизвикателства и заплахи за сигурността на мореплаването (тероризъм, транснационална престъпност, пиратство, екологични щети, изчерпване на морските ресурси
и т.н.) е необходимо за ЕС.
В сравнение с въздуха и земята, морският регион има относително малко бариери и предоставя широк път към спектър от заплахи. По отношение на морската
сигурност съществуват специфични заплахи5, като например пиратството и въоръже5

Report of the Secretary General, Oceans and the law of the Seas, 2008.
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ните грабежи срещу кораби, тероризма в корабоплаването, трафика на оръжия и оръжията за масово унищожение, незаконен трафик на наркотични и психотропни
вещества, контрабанда и трафик на хора по море.
В допълнение, морската сигурност включва различни области като: международния и национален мир и сигурност; суверенитет, териториална цялост и политическа независимост: сигурността на морските линии на комуникация; защита на безопасността от престъпления в морето; морско пиратство.
Морското пиратство представлява сериозна заплаха и за регионалната стабилност. В днешно време пиратството и въоръжените грабежи в морето продължават да
съществуват на запад и изток от Африканския бряг, както и в Югоизточна Азия. Този
въпрос привлече вниманието поради човешки и икономически щети. Пиратството се
появи отново във водите на Африканския рог, в Западна Африка, в крайбрежните води на Индия, Южен Китай и Карибско море като глобална заплаха за сигурността.
Пиратите са склонни да работят в региони с големи крайбрежни райони, високо ниво
на търговска дейност, малък брой национални военноморски сили и слаби механизми
за сътрудничество в областта на регионалната сигурност. Съгласно чл. 101 от Конвенцията на ООН от 1982 г. по морско право, пиратството се определя като „всяко
незаконно насилие или задържане, насочено срещу друг плавателен съд или въздухоплавателно средство или срещу лица или имущество на борда на такъв плавателен
съд или въздухоплавателно средство, както и кораба, самолета, лица или имущество на място извън юрисдикцията на която и да е държава.“
Международните органи, които се занимават с пиратството са: Международното морско бюро (IMB), специализирано звено за търговски престъпни дейности
(DCO), Международна търговска камара за борба с престъпността (МНС), базирана в
Лондон. По-специално, задълженията на ИМБ включват както борбата срещу престъпността, свързана с морската търговия и транспорта, по-специално пиратството и
комерсиализирането на измами, така и защитата на екипажите на корабите.
Бюрото, одобрено от Международната морска организация (IMO), е основано
през 1981 г. от ИМБ, определя пиратството като: „действие за кацане или опит за
качване на борда на кораб с явно намерение да извърши кражба или друго престъпление и с ясно намерение или способност да използва сила за да се улесни изпълнението на този акт.“
IMB има статут на наблюдател в Интерпол и Световната митническа организация (СТО) – независим междуправителствен орган, чиято мисия е да подобри ефикасността и ефективността на митническите администрации. Тя създава Център за
аналитично пиратство (IMB ADC) през 1992 г., който се намира в Куала Лумпур, този център регулира денонощния надзор по световните корабоплавателни маршрути,
води регистър на пиратски атаки срещу местните правоохранителни органи и предоставя информация за пиратските горещи точки на корабоплаването. IMB ADC е
единственият независим офис в света, който получава съобщения за пиратски нападения в 24-часов режим в целия свят.
Морският тероризъм е друга сериозна заплаха за сигурността в морската област. Какво означава „морски тероризъм“? В общи линии, това означава тероризъм в
морето, или с други думи, терористични атаки срещу дейности в морската област.
Според Азиатско-тихоокеанския съвет за сътрудничество в областта на сигурността
(SSBAT) „морският тероризъм“ се използва или срещу кораби или неподвижни
платформи в морето или в пристанище или срещу някой от неговите пътници или
персонал, срещу крайбрежни съоръжения или населени места, брой туристически
курорти, пристанищни зони и пристанищни градове“.
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Морският тероризъм включва атаки или заплахи за нападение на кораби (кораби, круизни кораби, танкери и други превозвачи, влекачи и шлепове), атаки срещу
пристанища, фиксирани наземни цели близо до пристанища: петролни рафинерии,
складове за съхранение на петрол, тръбопроводи и подводни кабели и отвличане на
търговски или пътнически кораби в открито море. Терористите могат да разработят
ефективни платформени атаки, използвайки различни възможности на платформата.21Възможно е също така да се използват мините, тъй като те са евтини, лесно достъпни, лесни за поставяне, но трудни за устояване и изискват минимално обучение.
Терористите също могат да се възползват от законните товари на кораби, като химикали, нефт и втечнени природни продукти. Корабите могат да бъдат използвани за
транспортиране на мощни конвенционални експлозиви или оръжия за масово унищожение, за взривяване в пристанище или близо до офшорно съоръжение.
Незаконната търговия с биологични, химически и ядрени оръжия, извършена по
морски пътища също е една от основните заплахи за сигурността в морето. Съветът
за сигурност на ООН признава, че разпространението на леко стрелково и малокалибрено оръжие се противопоставя на мирното уреждане на междудържавни спорове и
спомага за въоръжените конфликти и тяхното разширяване6. Общото събрание също
така признава, че липсата на общи международни стандарти за внос, износ и трансфер на конвенционални оръжия е фактор, допринасящ за конфликтите, принудителното движение на хора, престъпността и тероризма, като по този начин представлява
заплаха за мира, сигурността, стабилността и устойчивото развитие.
Незаконната търговия с наркотични вещества и психотропни вещества и доставката им по море представлява сериозна заплаха за морската сигурност. Приблизително 70% от общото количество иззети наркотици се конфискува по време или след
транспортирането по море. Контрабандата и трафика на хора по море увеличават
броя на хората, които влизат незаконно в държавите, като тези хора са контрабандни
мигранти и жертви на трафик. Сред причините за нелегалната миграция трябва да бъдат споменати нарушенията на правата на човека, икономическите лишения, природните бедствия и изчерпването на природните ресурси.
В заключение можем да кажем, че морската сигурност и безопасност са понятия
тясно свързани с националната сигурност на държавите- членки. Само чрез единен
европейски подход и приемането на актове могат да бъдат постигнати ефективни резултати при осигуряването на сигурността и безопасността при охраната на морските
дейности в ЕС.
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ОСОБЕНОСТИ НА ЕКОИНОВАЦИИТЕ
И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
гл. ас. д-р Радка Петрова Иванова
Икономически университет – Варна

SPECIAL FEATURES OF ECO-INNOVATION AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF BULGARIA
Radka Petrova Ivanova
University of Economics – Varna
Анотация: През последните години вниманието е насочено във все по-голяма степен към търсенето на начини и средства за по-рационално иползване на природните
ресурси. Постигането на това води до поява на екоиновациите, които представляват важна предпоставка за постигане на устойчиво развитие и преминаване към
кръгова икономика.
Ключови думи: екоиновации, устойчиво развитие, кръгова икономика, екоиновационен индекс
Abstract: In recent years, the focus has been increasingly on seeking ways and means to
make more rational use of natural resources. Achieving this leads to the emergence of ecoinnovation. They are an important prerequisite for achieving sustainable development and
transition to a circular economy.
Key words: eco-innovation, sustainable development, circular economy, Eco-Innovation Index
Въведение:
Актуалността на избраната тематика произтича от факта, че проблемът с
изчерпването на невъзобновяемите ресурси става все по-осезаем, замърсяването на
средата придобива все по-големи размери, климатичните изменения оказват все поясно изразено негативно въздействие върху живота на хората. Това прави наложителна промяната в начина на работа и потребление във всички сектори на икономиката и
насочва мисленето и усилията към формирането на политика за устойчив растеж.
Възприемането на принципите на кръговата икономика като форма на дейност е важна предпоставка за формиране на конкурентоспособност и благоприятен обществен
имидж за организациите и страната като цяло.
Предмет на изследване в настоящия материал са екоиновациите и връзката им с
устойчивото развитие и кръговата икономика.
Обект на изследване е България, нейният екоиновационен индекс, степента на
устойчивост на развитието й, измерена със съответните показатели, както и равнището на обезпеченост с човешки ресурси, занимаващи се с изследователска и развойна
дейност у нас.
Целта на настоящия материал е да се изясни взаимовръзката между екоиновациите, устойчивото развитие и кръговата икономика и да се анализира състоянието
им в България с помощта на разработените за тяхното измерване показатели.
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Постигането на така дефинираната цел изисква решаване на следните задачи:
 изясняване съдържанието на понятията екоиновации, кръгова икономика,
устойчиво развитие;
 разглеждане на показателите, измерващи степента на устойчивост и анализиране на равнището им за България;
 проследяване динамиката на достигнатите нива на Eco-Innovation Index у нас
от 2010 г. насам;
 анализиране степента на обезпеченост на иновационната дейност в България
с подходящи човешки ресурси.
Настоящият материал е разработен в две части. В първата се разглеждат особеностите на устойчивото развитие, кръговата икономика и екоиновациите, като се
изясняват спецификите на понятията в теоретико-приложен аспект; както и се прави
анализ на състоянието на България на база конкретни показатели и индекси. Акцентира се върху взаимовръзката между устойчивото развитие и екоиновациите, от една
страна и интелигентния растеж на икономиките, от друга страна, който е заложен и в
иновационната стратегия на България за периода 2014-20120 г. Във втората част на
материала вниманието е насочено към анализиране особеностите на персонала, ангажиран с изследователска и развойна дейност у нас, предвид факта, че в основата на
екоиновациите, както на всички иновации, лежат новите идеи, а те са присъщи на хората, които ги формират и търсят начини за реализирането им.
За осъществяване на анализите са използвани статистически данни от източници като Националния статистически институт, Инфостат, Eco-Innovation Scoreboard,
Eco-Innovation Index. Разглежданият период е с продължителност от 10 години –
2007-2016 г. Предпоставка за този избор е фактът, че в него се включва един приключил програмен период (2007-2013 г.), както и първите три години от следващия. В
резултат на това може да се проследи дали отчетените промени и тенденции в предходния период се запазват и през първата половина на настоящия програмен период.
Управлението на организациите днес изисква от техните ръководители да притежават различни познания и умения, които да им позволяват гъвкавост при вземане
на всяко едно решение. От особено значение за придобиване на конкурентни в глобализиращата се световна икономика, както и в национален аспект, представлява намирането на нови начини и форми за приложение и по-пълно оползотворяване на разполагаемите ресурси. Своеобразно средство за постигане на това представлява осъществяването на иновационна дейност. Различните й измерения произтичат от обхвата на понятието иновация, а именно: под иновация можем да разбираме всеки нов
продукт, услуга, процес, технология, метод, подход, машина, инструментариум,
който една организация започва да предлага на пазара или внедрява в дейността си.
Всяка новост има иновационнен характер, като следва да се обяснява гледната точка,
от която се определя като такава – по отношение на организацията, на отрасъла, на
пазара като цяло; било то в регионален, национален или в световен аспект.
Иновирането има важно значение днес за установяване на конкурентни преимущества, като организациите се опитват да определят новите предпочитания на потребителите и пазара като цяло, за да изпреварят конкурентите си. Развитието на всяка
една организация се намира в пряка зависимост от различни фактори на вътрешната
и външната среда, възможностите за достъп до необходимите ресурси, притежаваните технологии и компетенции. През последните години, освен за иновации, все повече се говори и за устойчивост в развитието на организациите и икономиките като цяло.
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Устойчиво развитие и показателите за България

Устойчивостта в общия случай се свежда до възможността на организациите да
се адаптират чрез подходящи механизми към промените в обкръжаващата среда, да
постигнат и запазят дефинираните цели в желаното от тях състояние. Най-широко
разпространено определение на понятието устойчиво развитие представлява разбирането на Световната комисия по околната среда и развитие към ООН, според което
това е развитие, позволяващо едновременно удовлетворяване на потребностите както
на настоящото поколение, така и на потомството му, без да се формират необосновани рискове за него [16]. На практика в основата на устойчивото развитие лежат две
концептуални гледни точки – от една страна вниманието се концентрира върху настоящите потребности на населението, като с приоритет се отличават тези на най-бедните групи хора по света, а от друга страна – фокусиране върху необходимостта от
съобразяване с ограниченията, произтичащи от въздействието върху околната среда
и нейната способност да удовлетворява настоящите и бъдещите потребности на човечеството като цяло. Същевременно се счита, че има три взаимосвързани компонента –
околна среда, икономика и общество, на които се основава концепцията за устойчиво
развитие. Намирането на пресечните точки между тях дава възможност за установяване на онази равнина, в която може да се постигне удовлетворително равнище на качеството на живот за всички живи същества на планетата. Необходимо е тези три
компонента да се разглеждат като една система, т.е. промяната в която и да е от тях
има отражение върху останалите, които също се изменят, както и търсенето на начини за възстановяване на нарушеното равновесие.
Устойчивостта се свързва с установяване на хармонични взаимоотношения
между всички заинтересовани страни с цел използването на такива технологии, методи, съоръжения, които да позволяват рационална употреба на природните ресурси за
удовлетворяване потребностите на настоящото поколение и същевременно да се опазят за бъдещите поколения. Научно-техническите открития и постижения би следвало да се използват за контролиране на различните кризи, пред които се изправя
обществото в хода на своето развитие [8, с. 134].
Изследователите в областта на устойчивото развитие посочват, че неговото
утвърждаване като водеща парадигма стартира в края на 80-те години на ХХ в. Като
основна предпоставка за това се извеждат проблемите на околната среда и осъзнаване на необходимостта да се търсят начини и средства за разрешаването им. Намесата
на човека в природата оказва все по-негативно въздействие върху нея, но което има
ефекта на бумеранга – нарушеното природно равновесие започва да възпрепятства
човечеството и неговото съществуване. Именно поради това М. Жиянски и В.
Дойчинова, например, посочват, че в основата на устойчивото развитие стои опазването и правилното използване на природните ресурси с цел запазването им и за следващите поколения. [1, с. 12]
Намираме за необходимо да обърнем внимание и на разбирането на П. Пенчев и
Р. Пенчева, според които устойчивото развитие може да се разглежда и като своеобразна програма, включваща: устойчиво използване на природните ресурси, опазване
целостта на екосистемите и процесите, защитаване здравето на хората, тяхната
сигурност и благосъстояние, изграждане на предпоставки за постигане на равнопоставеност между поколенията. [5, с. 75]
Постигането на устойчиво развитие следва да се разглежда като един изключително динамичен процес, изискващ адекватно управление. Същевременно управлението му можем да определим като изключително сложно, тъй като изисква съвмес177
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Проценти

тяване на взаимосвързаните му компоненти – икономически, екологичен и социален
и търсенето на баланс между тях. Фактори като високата степен на изчерпване на невъзобновяемите ресурси, увеличаващият се брой на населението, природните катаклизми, показват, че е необходимо използването на различни адекватни методи и
средства, в това число намирането на нови такива за разрешаване на проблемите,
пред които е изправено човечеството. В тази връзка, според нас, устойчивото развитие може да се обвърже с иновациите и новостта, лежаща в основата им. Би следвало
да се търсят начини за оптимално използване на всички ресурси, като същевременно
се удовлетворяват непрекъснато променящите се и нарастващи потребности. Това
предполага развитие на иновационна дейност във всички сфери на икономиката.
Измерването на степента на устойчивост у нас се осъществява с помощта на
група от показатели, обединени в една система. Тя се състои от 64 показателя, групирани в 10 теми, а именно:
 тема 1: социално-икономическо развитие;
 тема 2: устойчиво потребление и производство;
 тема 3: социално включване;
 тема 4: демографски промени;
 тема 5: обществено здраве;
 тема 6: промени в климата и чиста енергия;
 тема 7: устойчив транспорт;
 тема 8: природни ресурси;
 тема 9: глобално партньорство;
 тема 10: добро управление.
По отношение на показателите от първа тема: Социално-икономическо развитие
ще посочим, че анализът на данните за България относно темпа на растеж на БВП на
глава от населението за предходния програмен период (2007-2013 г.) показва
вариране през годините, като не се отчита еднопосочна тенденция на промяна. С найниска стойност се отличава 2009 г. (96,9%), а с най-висока – 2007 г. (107,9%). През
2013 г. отчетеният темп на растеж е 101,4%, което е с едва 0,8% повече спрямо 2012 г.
Като благоприятна можем да отчетем наблюдаваната тенденция на повишаване, макар и изключително бавно, на темпа на растеж на БВП през първите три години от
настоящия програмен период (вж фиг. 1).
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Фиг. 1. Динамика в темпа на растеж на реалния БВП на човек от населението
в България (2007-2016 г.)
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Инвестициите, направени от бизнеса и бюджета за времето от 2007 г. до 2016 г.
включително, измерени като процент от БВП, показват превес на бизнеса, което можем да отчетем и като благоприятна тенденция. С най-голям размер на инвестициите,
обаче, се отличава далечната вече 2008 г., а с най-нисък – 2016 г. Освен това през
2016 г. инвестициите от бюджета са едва 16,25% от размера на тези, които е направил
бизнеса и са най-ниски за целия разглеждан период. Същевременно относителният
дял на инвестициите от бизнеса нарастват през 2008 г. спрямо 2007 г., след което
настъпва драстично намаление и минималният им размер се достига през 2015 г.
Като благоприятна тенденция можем да отбележим нарастването на размера им през
2016 г. спрямо предходните две години от настоящия програмен период, но все още е
под нивото им за всеки един от подпериодите на предходния период (2007-2013 г.)
(вж фиг. 2).
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Фиг. 2. Размер на инвестициите по източници у нас
за периода 2007-2016 г.
По отношение на разходите за НИРД следва да посочим, че за периода
2007-2013 г. у нас се наблюдава завишаване на относителния им дял спрямо БВП.
Тенденцията се запазва и в началото на следващия програмен период (2014-2015 г.).
В същото време през 2016 г. направените разходи за НИРД са сериозно занижени и
сравнението на данните показва, че са под нивото им от 2014 г. През целия разглеждан период (2007-2016 г.) относителният дял на тези разходи от БВП остава под
1% (вж фиг. 3). Всичко това следва да определим като негативна тенденция, тъй като
съгласно разработената програма и поставените цели на ниво ЕС, към 2020 г. у нас
този относителен дял трябва да достигне ниво от 1,5% от БВП.
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Фиг. 3. Относителен дял на разходите за НИРД от БВП в България
за периода 2007-2016 г.

От групата на показателите за Устойчиво потребление и производство намираме за необходимо да акцентираме първо върху отчетения спад на формираните битови отпадъци на човек за година у нас през 2016 г. спрямо 2007 г. в размер на 25,6%.
През програмния период 2007-2013 г. се наблюдава първоначално завишаване на количеството битови отпадъци, но от 2009 г. стартира тяхното намаляване, което може
да се отчете като благоприятна тенденция от гледна точка на опазването на околната
среда (вж фиг. 4).
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Фиг. 4. Динамика в количеството битови отпадъци на човек от населението
в страната (2007-2016 г.)
От особено значение за устойчивото развитие е степента на енергийно потребление. В тази връзка и съгласно целите, поставени в „Европа 2020“, следва да проследим размера на първичното енергийно потребление, представляващо онази част от
брутното енергийно потребление, която остава след приспадане на неенергийното
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потребление на всички енергийни носители. Анализът на данните за периода 20072016 г. показва намаляване на енергийното потребление, а най-ниско ниво е постигнато през 2013 г. Можем да определим като позитивна тенденция почти 9% понижение на енергийното потребление през 2016 г. в сравнение с 2007 г. и 1,5% спрямо
2015 г. (вж фиг. 5).
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Фиг. 5. Размер на първичното енергийно потребление у нас за периода 2007-2016 г.
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Благоприятна тенденция се наблюдава и при използването на водните ресурси у
нас, тъй като индексът на експлоатация на водите остава значително под 10% и дори
се отчита известно занижаване през първите три години на настоящия програмен
период спрямо по-голяма част от подпериодите на предходния период (2007-2013 г.).
С най-висок индекс се характеризират 2008 г. и 2011 г. (вж фиг. 6).
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Фиг. 6. Динамика на индекса на експлоатация на водите в България (2007-2016 г.)
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Важен фактор в областта на устойчивото развитие представлява и биологичното
земеделие, по отношение на което прави впечатление, че в България се наблюдава
постепенно увеличаване на площите, върху които то се осъществява. През периода
2007-2013 г. земите с биологично земеделие нарастват 3,7 пъти, докато за първите
три години на сегашния програмен период увеличението им е в размер на 3,2 пъти
през 2016 г. в сравнение с 2014 г. (вж фиг. 7).
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Фиг. 7. Изменение в относителния дял на площите с биологично земеделие у нас
(2007-2016 г.)
От гледна точка както на устойчивото развитие, така и на осъществяването на
иновационна дейност, е важно да обърнем внимание и на приложението на интернет
в ежедневието на хората. Анализът на данните за показателите, включени в тема 3:
Социално включване показва, че относителният дял на редовно използващите интернет у нас от 2007 г. до 2016 г. постепенно се увеличава, като в края на стария програмен период (2013 г.) нарастването е с близо 23% спрямо началото му (2007 г.). В резултат на това през 2013 г. над 51% от населението в страната използва интернет по
различни причини всеки ден или най-малко един път на седмица. През периода 20142016 г. продължава тенденцията за увеличаване, но със значително по-ниски темпове
и през 2016 г. вече малко над 58% от живеещите у нас ползват редовно интернет
(вж фиг. 8).
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Фиг. 8. Относителен дял на хората, ползващи регулярно интернет в България
(2007-2016 г.)
От друга страна данните от тема 10: Добро управление сочат, че относителният
дял на хората, предпочитащи интернет като средство за взаимодействие с различни
обществени институции, е значително по-нисък. Най-високи стойности са отчетени
през 2012 г. а най-ниски – през 2008 г. Периодът 2008-2012 г. се характеризира с непрекъснато увеличаване използването на интернет за комуникация и обслужване от
обществени институции, след което относителният дял намалява до 2015 г. включително. През 2016 г. и 2017 г. е отчетено известно завишаване спрямо предходната година (вж фиг. 9). Въз основа на тези данни можем да направим заключението, че би
следвало да се търсят начини и средства за популяризиране на предимствата за хората от използването на електронни мрежи за получаване на нужните им услуги от
обществените институции.
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Фиг. 9. Относителен дял на населението, ползващо интернет
за взаимодействие с обществени институции в България (2007-2016 г.)
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Друг важен фактор за определяне степента на устойчивост в развитието на една
икономика представлява използването на възобновяеми източници за генериране на
електрическа енергия. Анализът на показателите от тема 6: Промени в климата и чиста енергия показва, че тенденцията на увеличаване дела на електричеката енергия от
възобновяеми източници, характерна за изтеклия програмен период, се запазва и през
първите три години на настоящия период. Данните сочат, че през 2016 г. е налице
близо десет процентно увеличение спрямо 2007 г. най-голям ръст в сравнение с предходен етап е отчетен през 2012 г. спрямо 2011 г. – 3,2%.
По отношение на относителния дял на възобновяемата енергия от брутното
крайно потребление на енергия в България от 2007 г. до 2016 г. могат да се направят
следните изводи:
 От 2007 г. до 2013 г. се наблюдава нарастване в размер на 10% на енергията
от възобновяеми източници като относителен дял от общото енергийно потребление.
 През 2014 г. е отчетен спад в размер на 1%, последван от незначително
завишаване през следващите 2 години, като през 2016 г. относителният дял
на енергията от възобновяеми източници все пак остава малко над нивото от
2013 г. (вж фиг. 10).
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Фиг. 10. Относителен дял на произведената електроенергия от възобновяеми
източници и делът й в брутното потребление у нас (2007-2016 г.)
Също така трябва да посочим, че в резултат на модернизирането на транспортните средства, постепенно нараства и относителният дял на възобновяемата
енергия в използването на горива в транспорта през 2013 г. спрямо 2007 г., както и
през 2016 г. в сравнение с 2014 г. (вж фиг. 11). Генерираните данни в тема 7:
Устойчив транспорт показват още, че през 2012 г. е отчетен най-ниският относителен
дял (0,6%), последван от увеличение в размер на 10 пъти през 2013 г. През периода
2014-2016 г. се наблюдава нарастване с приблизително еднакви темпове.
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Фиг. 11. Динамика на относителния дял на възобновяемата енергия в
потреблението на горива от транспорта в България (2007-2016 г.)
Така представените данни и анализите им показват от една страна, че у нас са
поставени основите за създаване на предпоставки за постигане на устойчиво развитие. От друга страна става ясно, че трябва да се полагат значителни усилия, за да се
превърне това в основен начин на мислене за всички.
От гледна точка на организациите се счита, че тяхното значение за устойчивото
развитие се свежда до способността им да се адаптират, т.е. да променят целенасочено своята вътрешна среда съобразно настоящите и очакваните промени във външната
среда [9, с. 40]. За постигане на устойчивост в развитието като цяло мисленето и
усилията през последните години са насочени към изграждане на така наречената
кръгова икономика. Предпоставка затова е фактът, че в световен аспект се формират
все повече отпадъци, които се натрупват в природната среда, много трудно и продължително се оказва тяхното разграждане и те по-скоро замърсяват и нарушават екологичното равновесие. В същото време правилната употреба на суровините и материалите дава възможност за по-добро усвояване на тяхната остатъчна стойност. За разлика
от досегашния линеен (традиционен) модел на растеж, при който не се отделя достатъчно
внимание на непрекъснато увеличаващите се отпадъци и замърсяване на околната среда,
кръговата икономика изисква по-пълно използване на ресурсите, намаляване формирането на отпадъци, многократно приложение и създаване на допълнителна стойност. От
значение е изграждането на такива взаимоотношения между организациите, позволяващи
ненужните остатъчни резултати при едни от тях да се усвояват от други, за които те
представляват ресурси за осъществяване на дейността им. В резултат на това въздействието върху околната среда ще се понижава и ще се създават предпоставки за съхраняване на изчерпаемите ресурси. Кръговата икономика дава възможност за най-продължително запазване в икономиката на продуктите, услугите, материалите, ресурсите, както и
минизиране на отпадъците [11]. При нея се цели оптимизиране приложението на ресурсите чрез постигнатия технологичен прогрес в световен аспект, както и установяване на
затворен цикъл на суровините и материалите [14]. По този начин би било възможно
постигане на балансираност в екосистемите [13].
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В основата на кръговата икономика лежат два компонента – производство и
потребление. Производството оказва въздействие от самото начало, а именно – още
от проектирането на продуктите, услугите, технологиите; преминава през реалното
извършване на трансформационните процеси на превръщане на входящите ресурси в
реални крайни резултати. В етапа на проектиране следва да се използват такива техники и методи, които да доведат до създаване на продукти и услуги, характеризиращи се с по-добра издръжливост, както и възможности за промени и преработване, с
цел удължаване на жизнените цикли. Необходимите суровини и материали за изработването им следва да се използват оптимално, като се сведе до минимум вероятността за неефикасност и разхищения.
От друга страна трябва да се работи в посока промяна на начина на потребление
и формиране на нова потребителска култура, изразяваща се в избор и покупка на
онези продукти и услуги, от които реално се нуждаят различните пазарни субекти с
цел генериране на по-малко отпадъци от всякакъв вид.
Промяната в начина на проектиране, както и осъществяването на производствените процеси, се намира в тясна връзка с приложението на иновации. Същевременно
се счита, че в основата на разрешаването на проблема с недостатъчните ресурси и ускореното им изчерпване, замърсяването на почвите, водите, въздуха, стоят придобиващите все по-голяма популярност екоиновации.
2. Екоиновации и предпоставки за развитието им в България
Екоиновациите се свързват с необходимостта от включване на екологичния
фактор като част от иновационната дейност на организациите. Отчитаните негативни
последици от дейността на хората върху околната среда и проблемите, до които водят те днес, все повече насочват вниманието към установяване на екологосъобразен
начин на живот.
Екоиновациите се определят като такива иновации, които имат за цел постигането на устойчиво развитие чрез минимизиране на негативното въздействие на хората върху околната среда [10]. Тъй като в основата на всяка иновация лежат новите
идеи, то под екоиновация следва да се разбира всеки нов и/или усъвършенстван продукт, услуга, процес, технология, подход, структура, приложението на който позволява ограничаване степента на експлоатация на природните ресурси, както и намалява
натрупването в природата на вредни вещества в резултат на използването им [4, с. 8].
Екоиновацииите се разглеждат още като такива новости, реализирането на които позволява опазване на околната среда, както и по-ефективно използване на природните
ресурси [7, с. 45]. Екоиновациите изискват промени в начина, по който се създават
различните продукти и услуги, целящи задоволяване на потребителското търсене.
Основополагащ компонент на този вид иновации е разбирането, че трябва драстично
да се забави скоростта, с която човечеството потребява природните ресурси, както и
да се работи в посока намаляване въздействието върху околната среда чрез нейното
замърсяване. В резултат на това при екоиновациите следва да се търсят нови решения, които да обхващат начините на придобиване на ресурсите, трансформационните
процеси в организациите за преобразяването им в крайни резултати, подходящи за
пазара, както и самото потребление. Едновременното разглеждане на тези компоненти е необходимо, тъй като промените само в един от тях не би допринесъл за цялостно намаляване въздействието върху околната среда. С еднаква степен на значимост за
реализиране на устойчивост в развитието се оказва както планирането и създаването
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на нови продукти, услуги, процеси, технологии, така и промяна в начина на използване и предвиждане на възможностите за рециклиране.
Предпоставка за развитието на екоиновациите и търсенето на възможности за
приложението им е все по-трудния достъп до цялото количество необходими ресурси
поради тяхното дългогодишно изчерпване, без да се съблюдават начини за съхраняването им. От друга страна екоиновациите и тяхното прилагане в дейността на организациите е в тясна връзка с устойчивото развитие. Това изисква и насърчаване изграждането на екологична инфраструктура, за да се обезпечи намаляване на причините, водещи до климатични промени, от една страна, а от друга – ефективното използване на природните ресурси и енергията са предпоставка за понижаване на разходите по производствените процеси и респективно – цените на крайните резултати
от дейността на организациите. Счита се, че предвид необходимите средства, е подходящо създаване на съответни технологични инкубатори, в които да се осъществяват съвместни инициативи за разработване и внедряване на технологии, притежаващи екологична иновативност и представляващи интерес за всички стейкхолдери.
Екоиновациите дават възможност за повишаване производителността и ефективността при използването на ресурсите, както и са предпоставка за подобряване на конкурентоспособността на стопанските субекти и обществения им имидж.
В специализираната литература съществува разбирането, че екоиновациите могат да се класифицират в две основни групи – растящи и пробивни [4, с. 8]. Растящите екоиновации, наричани още инкрементални, се свеждат до усъвършенстване на
вече известни на пазара стоки, като промените могат да обхващат използваните ресурси, производствените процеси, дизайна на крайния продукт, срока на годност, рециклируемостта. От своя страна пробивните екоиновации изискват наличие на нестандартно мислене и формиране на нови подходи и методи за развитие на организациите.
Счита се още, че екоиновациите се базират на четири опорни точки, а именно:
 икономика, изразяваща се в понижаване на разходите за материали и енергия;
 околна среда, свързана с устойчивост в управлението на невъзобновяемите
ресурси, проследяване на климатичните изменения, подобряване на биоразнообразието, съхраняване равновесието на екосистемите;
 общество, намиращо изражение в подобряване качеството на живот на хората, както и генериране на работни места с устойчив характер;
 политики, насочени към обезпечаване на сигурност в ресурсно-материално
отношение чрез справедливо разпределение на природните блага за настоящото и бъдещите поколения.
На практика екоиновациите могат да са ориентирани в две основни направления –
по отношение на продуктите и услугите и по отношение на самите процеси. В първия
случай е необходима промяна в използвания бизнес модел от организациите, за да се
търсят и внедряват нови методи за предоставяне на уникалните продукти и услуги,
чрез които да се достига и до нови пазари, като се повишава организационната гъвкавост. От своя страна екоиновациите при процесите се свързват с намирането на начини и средства за оптимизиране на количеството използвани суровини, материали,
енергия и създаване на реална възможност за генериране на спестявания, т.е. намаляване на разходите. Освен това, предвид политиката за опазване на околната среда в
световен аспект и в частност – на ниво ЕС, са разработени редица нормативни документи, налагащи конкретни стандарти в различни области, с които организациите
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следва да съобразяват осъществяваните от тях процеси. Общото между двете посочени направления се изразява в очаквания краен резултат, а именно: ограничаване използването на природни ресурси и тяхното съхранение за следващите поколения,
постигане на по-висока материална ефикасност и понижаване размера на разходите
за организациите. Всичко това на практика насочва към търсенето на възобновяеми
източници на различни ресурси, както и към по-пълноценното им използване. Същевременно екоиновацииите предполагат създаването на такива нови продукти, услуги,
процеси и т.н., които да позволяват понижаване отделянето на въглероден диоксид,
както и да стимулират процеса на рециклиране и последващо използване на материалите.
Като имаме предвид всичко това можем да обобщим, че екоиновациите се отнасят до всички иновационни форми – били те технологични или нетехнологични [12].
Също така те не се свеждат само до конкретен отрасъл, а би следвало да се разглеждат като средство за справяне с различни проблеми пред които се изправят организациите, институциите, икономиките като цяло.
Тъй като в основата на устойчивото развитие и екоиновациите лежат производството и потреблението, както вече посочихме по-горе, е необходимо да обърнем
специално внимание на необходимостта от разработване и внедряване на технологии,
позволяващи от една страна понижаване на използваните количества ресурси и енергия, а от друга страна – водещи до формирането на по-малко отпадъци, както и минимизиране емисиите на парникови газове, въздействащи негативно върху климата като
цяло. Тези технологии се определят като екологосъобразни и сред основните им характеристики се отчитат следните [3, с. 4]:
 използване на възобновяема енергия;
 възможност за рециклиране на отпадъци и материали с цел повторно използване и ограничаване негативното им въздействие върху околната среда;
 създаване на продукти и услуги, чийто жизнен цикъл е с екологична ориентираност.
Върху този тип технологии и тяхното внедряване в практиката е концентрирано
вниманието на ЕС по пътя на изграждане на екологично съзнание в обществото като
цяло за справяне с проблемите от замърсяването на околната среда. Счита се, че
постигането на това изисква промени в няколко направления, а именно – социални
норми, културни ценности, институционални структури.
Осъществяването на екоиновации изисква различен начин на правене на нещата
или специални механизми, които в случая се свеждат до четири [3, с. 8]:
 модификация;
 редизайн, предполагащ съществени изменения;
 алтернативи, изразяващи се във внедряване на различни продукти и услуги,
които имат характер на заместители за удовлетворяване на същите потребности, но по относително различен начин;
 създаване на съвършено нови продукти, услуги, процеси, технологии и т.н.
За измерване на равнището, до което една страна е стигнала по отношение на
своето развитие в сферата на екоиновациите, в ЕС е разработен специален индекс,
наречен Екоиновационент индекс (Eco-Innovation Index). Предназначението му се
свежда до изследване на различни аспекти на осъществяваните иновации от еколо-
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гична гледна точка, като се свеждат до 16 показателя, групирани в 5 измерения, а
именно:
 входни данни за екоиновации – свързани са с инвестициите, които позволяват осъществяване на иновации и имат финансов, технически и човешки характер;
 дейности за екологични иновации – свързват се с разработване на нови или
усъвършенствани продукти, услуги, технологии, методики, походи и т.н. с
цел внедряване на екологично ориентирано мислене в организациите, отраслите, икономиките като цяло;
 резултати от иновациите в областта на екологията – реалните достижения от
организациите с екологичен аспект;
 ефективност на ресурсите – търсене на начини за едновременно повишаване
на формираната икономическа стойност и понижаване на неблагоприятното
въздействие върху околната среда на организациите и хората като цяло;
 социално-икономически резултати – могат да имат както благоприятен, така
и негативен аспект, което предполага търсенето на недостатъците и на средства и начини за преодоляването им.
На практика Eco-Innovation Index е преднаначен да служи като инструмент за
оценяване представянето на страните членки на ЕС в областта на екоиновациите, като се определя негово средно ниво за ЕС, с което се сравняват всички останали. В резултат на това могат да се определят силните и слабите страни на всяка страна, въз
основа на които да се разработят планове и програми за подобряване на техните екоиновационни характеристики.
Съгласно разработената методика за изчисляване на Eco-Innovation Index страните в ЕС се класифицират в три категории, а именно:
 екоиновационни лидери;
 средни изпълнители;
 догонващи страни [15].
В първата група се включват страните, които успеят да постигнат равнище на
индекса за екоиновации над 116. Като средни изпълнители се определят държавите,
при които размерът на индекса е в границите 86-115, а догонващите страни имат
индекс под 85. Изчисляването на Eco-Innovation Index от 2010 г. показва динамика в
стойностите му от една страна по отношение на най-висок и най-нисък, а от друга
страна – като подреждане на отделните държави. Анализът на данните на ЕС показва,
че с най-висок размер на Eco-Innovation Index се отличава 2010 година като цяло,
когато лидер в ЕС е Дания, достигнала индекс от 149 пункта. Най-малобройна е групата на екоиновационните лидери (между 5 и 8 държави), а като най-многобройна
продължава да се характеризира третата група на догонващите страни, където попадат между 12 и 15 от държавите членки на ЕС през отделните години.
Проследяването на данните на ЕС относно равнището на Eco-Innovation Index
от 2010 г. насам показва незавидното му ниво за България. Страната заема последните места с известно покачване през годините, като с най-висока стойност се отличава 2012 г., когато България изпреварва Словакия, Литва, Полша и Хърватия
(вж фиг. 12).
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Фиг. 12. Изменение на Eco-Innovation Index за България
през периода 2010-2017 г.
Като неблагоприятно за България трябва да отчетем драстичното понижение на
размера на индекса за екоиновации през 2013 г. спрямо 2012 г. и нарушаване на
наблюдаваната до този момент тенденция на увеличение. От друга страна, от 2014 г.
насам стартира покачване на индекса, последвано от нов спад през следващите две
години, макар и в много малки размери. През 2017 г. отчетеното ниво можем да коментираме като благоприятен резултат, към поддържането и подобряването на който
следва да се стреми страната през настоящата и следващите години.
Съпоставянето на стойностите на екоиновационния индекс на България с този
на останалите страни членки показва, че с изключение на първите три години от разглеждания период (2010-2012 г.), през всички останали страната ни е на последно
място [15].
Предназначението на екоиновациите е да доведат до общо намаляване на разходите за суровини и енергия във всички отрасли и дейности, което би следвало да доведе и до устойчивост в развитието. От друга страна устойчивостта е пряко свързана
с интелигентния растеж и представлява многопластова величина. Тази идея е залегната и в разработената у нас Иновационна стратегия за интелигентна специализация
(ИСИС) 2014-2020. Екоиновациите, освен промяна в начина на работа, ще предизвикат и промяна в начина на потребление и поведение на хората. Ускоряването на ресурсната ефективност създава условия за развитие на иновации и в частност на екоиновации, което от своя страна поставя основите на интелигентния растеж. Това от
друга страна изисква формиране на различно обществено съзнание по отношение на
опазването на околната среда, както и да е ориентирано към ежедневно спестяване на
водните и енергийни ресурси, намаляване на отпадъците и повишаване на рециклируемостта им. Във връзка с всичко това в стратегията „Хоризонт 2020“ ЕС отделя
специално място на екоиновациите. На национално равнище у нас в ИСИС са пред190
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видени няколко основни направления за насърчаване развитието на тези иновации, а
именно [2]:
 Формиране на иновационна среда, която да стимулира както бизнеса, така и
научно-изследователската дейност, за да се ускори технологичният трансфер, да се стимулира създаването на технологични паркове за развитие на
високотехнологични разработки за ефективно използване на ресурсите, както и на бизнес инкубатори, подпомагащи развитието на „зелени производства“.
 Подкрепяне на научни изследвания с пазарна ориентация и практическа приложимост, които имат за цел внедряване на нови екологосъобразни продукти
и технологии.
 Стимулиране създаването на иновативни предприятия.
 Насърчаване и гарантиране на инвестиции в разработването и внедряването
на екологосъобразни продукти и услуги, характеризиращи се с висок риск
чрез конкретни финансови инструменти.
 Създаване на конкурентни предимства чрез прилагане на принципа „замърсителят плаща“ при внедряване на иновационни продукти и услуги, притежаващи екологични характеристики.
 Насърчаване създаването на „зелени“ работни места и обявяването на „зелени“
обществени поръчки.
 Информиране на бизнеса за икономическите ползи от въвеждането на екоиновациите във връзка с по-рационалното използване на ресурсите, енергийната ефективност, повторното използване на отпадъците и материалите и др.
От декември 2015 г. първият технологичен парк в страната, София Тех Парк, е
вече факт, което показва че у нас се полагат усилия за изпълнение на предвиденото в
Стратегията за настоящия програмен период. Следва да се работи в посока на популяризиране на дейността му. Същото се отнася и за съществуващите инкубатори и
клъстери, за да се постигнат очакваните благоприятни резултати от дейността им.
От изключителна важност е необходимостта от стимулиране развитието на
„зелен“ бизнес, благоприятна предпоставка за което са природните и физикогеографските особености на климата у нас. Това насочва към производство на екологично чиста земеделска продукция, развитие на еко-туризъм, производство на енергия от
възобновяеми източници, вторично използване на биомаса, рециклиране, възпроизводство на горите, опазване популациите на водните организми, развитие на нисковъглеродна и ресурсноефективна икономика.
В помощ на развитието на екоиновациите, кръговата икономика и постигането
на устойчив растеж у нас са разработени няколко оперативни програми за периода
2014-2020 г., а именно:
 ОП „Иновации и конкурентоспособност“.
 ОП „Региони в растеж“.
 ОП „Транспорт и регионално развитие“.
 ОП „Околна среда“.
 ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.
 ОП „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.
 ОП „Иновации в зелената индустрия“.
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Развитието на природосъобразна дейност, щадяща околната среда, е предпоставка за подобряване имиджа и конкурентоспособността на организациите. Средство,
чрез което може да се заяви ясно пред стейкхолдерите спазването на определените
изисквания за опазване на околната среда, представлява стандартът ISO 14001:2015,
системата EMAS, както и екологичната маркировка.
3. Анализ на персонала, занимаващ се с НИРД в Р България

Осъществяването на иновационна дейност се намира в пряка зависимост от наличието на хора, с подходяща квалификация и способности. Те би следвало да генерират нови идеи и да намират начини за реализирането им. От особено значение е
създаването на благоприятни предпоставки за развитие на научноизследователска и
развойна дейност, както в специализирани центрове и институции, така и в бизнес
организациите. Данните за персонала, ангажиран с НИРД у нас за периода 2007-2016 г.
показва сериозно завишаване броят на хората, занимаващи се с тази дейност. Общото
нарастване бележи ръст от 1,2 пъти през 2013 г. спрямо 2007 г., както и 1,6 пъти през
2016 г. спрямо 2007 г. Като благоприятен отчитаме факта, че се наблюдава едновременна тенденция на увеличаване броя както на изследователите, така и на другия
персонал, зает с изследователска и развойна дейност в организациите със същите тенденции. Същевременно относителният дял на изследователите в началото на предходния програмен период е почти 66%, през 2013 г. – 72%, а през 2016 г. – 65%. Данните за другия персонал, осъществяващ НИРД, показват, че в рамките на предходния
програмен период години на завишаване са следвани от такива на спад и обратно,
при което с най-голяма численост на този персонал се отличава 2009 г. През 2013 г.
нивото е значително под това от 2007 г. През първите три години на настоящия програмен период се наблюдава непрекъснато увеличение, като още през 2014 г. е надвишен размерът от 2009 г. (вж фиг. 13).
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Фиг. 13. Разпределение по категории на персонала, зает с НИРД,
за периода 2007-2016 г.
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Същевременно трябва да посочим, че персоналът, занимаващ се с изследователска и научна дейност, не е равномерно разпределен по сектори на икономиката. С
най-голям дял през по-голямата част от разглеждания период се отличава държавният сектор, който през 2014 г. е изпреварен от сектор Висше образование, а през
2015 г. и 2016 г. първата позиция вече се заема от сектор Предприятия. Проследяването на данните показва, че непрекъснато намаляване в размера на персонала, ангажиран с НИРД, се наблюдава единствено в Държавния сектор. От друга страна, нетърговските организации се отличават с най-нисък дял на изследователите, като в
рамките на разглеждания период се редуват години на завишаване с такива на спад и
обратно. Като неблагоприятна тенденция, според нас, можем да определим отчетеното понижение в размер на 2,7 пъти през 2016 г. спрямо предходната година, както и в
сравнение с 2007 г. (вж фиг. 14). През първите три години от настоящия програмен
период (2014-2016 г.) се наблюдава непрекъснато увеличение на броя заети с НИРД в
предприятията, което е предпоставка да отчетем тази тенденция като повишаване и
на иновационната им активност.
35000
30000

Общо

брой

25000

Предприятия

20000
Държавен

15000
10000

Висше
образование

5000

Нетърговски
организации

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Фиг. 14. Динамика на персонала, зает с НИРД, по сектори за периода 2007-2016г.
Също така следва да посочим, че у нас не съществува равномерно разпределение и на ангажирания с научна и изследователска дейност персонал от гледна точка
на различните области на науката. С най-голям относителен дял се отличават техническите науки, а с най-малък – хуманитарните науки. При техническите науки във
втората половина на предходния програмен период се наблюдава драстично намаляване броя на хората, занимаващи се с НИРД и отстъпване на водещата позиция на
естествените науки през 2011 г. След това, обаче, е отчетен последващ растеж, който
продължава до 2016 г. включително, при това с големи темпове. Анализът на данните
разкрива непрекъснато увеличаване на персонала, ангажиран с НИРД, в областта на
медицинските науки през всяка следваща година от разглеждания период, в резултат
на което през 2016 г. нарастването е 2,8 пъти в сравнение с 2007 г. (вж фиг. 15).
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Фиг. 15. Разпределение на заетия с НИРД персонал по научни области
за периода 2007-2016 г.
По отношение на образователно-квалификационната структура на заетите с изследователска дейност в нашата страна следва да посочим, че преобладават хората,
имащи висше образование (над 82% от всички) (вж фиг. 16).
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Фиг. 16. Разпределение на заетия с НИРД персонал според степента на образование
за периода 2007-2016 г.
От друга страна, част от хората с висше образование, притежават степените
доктор или доктор на науките. Анализът на данните показва, че те са между 42%
(2007 г.) и 34% (2016 г.) от висшистите у нас, т.е. налице е известен спад при тези
степени в рамките на разглеждания период, като с най-голям брой се отличава 2015 г.,
след което през 2016 г. нивото пада дори под това от 2014 г. (вж фиг. 17).
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Фиг. 17. Изменение в броя на заетия с НИРД персонал в сферата
на висшето образование (2007-2016 г.)
Интересен е фактът, че от гледна точка на големината на предприятията у нас се
наблюдава съсредоточаване на хора, занимаващи се с изследователска и развойна
дейност през по-голяма част от анализирания период (2007-2016 г.) в организациите с
персонал между 50 и 249 наети. През 2008 г., 2010 г., 2011 г. и 2013 г. с най-много
изследователи и други, ангажирани в областта на НИРД, се отличават малките по
големина предприятия (10-49 заети). Като цяло трябва да посочим, че не се наблюдава еднопосочна тенденция в нито една група предприятия, класифицирани от гледна
точка числеността на персонала им (вж фиг. 18).
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Фиг. 18. Разпределение на ангажирания с НИРД персонал според
големината на предприятията за периода 2007-2016 г.
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От така представените данни относно занимаващите се с научноизследователска и развойна дейност можем да направим следните обобщения:
 наблюдаваното увеличение на този персонал в страната през разглеждания
период (2007-2016 г.) следва да се характеризира като положителна тенденция и благоприятна предпоставка за осъществяване на иновационна дейност,
към продължаването на която трябва да се стремят всички заинтересовани
страни у нас;
 необходимо е да се търсят начини и средства за повишаване интереса на работещите в нетърговските организации към изследвания и проучвания с цел
стимулиране и на иновационната им дейност;
 от полза за страната като цяло би било разработването на политика за увеличаване на персонала, ангажиран с дейности в областта на изследванията и
иновациите във всяко предприятие, без значение от неговата големина.
От друга страна следва да обърнем внимание и на промените в притежаваната
степен на образование у нас. Съгласно публикуваните данни от Националния статистически институт за периода 2008-2017 г. трябва да отчетем благоприятната тенденция по отношение на намаляващия брой хора в работоспособна възраст в страната с
основно или по-ниско образование, като най-малък е постигнатия размер през 2016 г.
От друга страна броят на лицата, притежаващи висше образование, непрекъснато нараства, като през 2017 г. те са с 1,16 пъти повече в сравнение с 2008 г. Най-многобройна през целия разглеждан период остава групата на работната сила със средно
образование като цяло, но анализът на данните показва, че в края на периода броят е
с 8,4% по-нисък от този в началото му. Намалението продължава до 2016 г. включително, а през 2017 г. има известно завишаване и то над нивото от 2014 г. (вж фиг. 19)
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Фиг. 19. Работна сила по степени на образование за периода 2008-2017 г.
Като цяло може да се отчете общо повишаване на образователното равнище на
работната сила, което е благоприятна тенденция, тъй като се усъвършенстват притежаваните знания, умения и компетенции. Това представлява и потенциална предпос196

Годишник на БСУ

том XXXVIII, 2018

тавка за осъществяване на научна и развойна дейност, която на практика предопределя и
способността за осъществяване на иновационнна дейност. От друга страна би следвало
да се обърне специално внимание на необходимостта от насочване на част от иновационните усилия в екологичен аспект с цел постигане на по-пълноценно използване на
разполагаемите ресурси и намаляване вредното въздействие върху околната среда.
Заключение
В условията на глобализиращия се свят все по-голям проблем представлява
драстичното намаляване на природните ресурси и невъзможността да бъдат възстановявани, пагубното въздействие на човека върху околната среда като цяло. В резултат
на това усилията се насочват към търсенето на начини и средства за съхраняване на
природните богатства и по-ефективно използване на ресурсите.
Изграждането на екологосъобразна инфраструктура дава възможност за осигуряване на екологични, икономически и социални ползи чрез природосъобразни решения
[6]. Чрез нея могат да се осъзнаят стойността на ползите, които природата предоставя
на хората, както и да се привлекат инвестиции за тяхното поддържане и увеличаване.
Акцент в разработените програми и стратегията за иновативно развитие на
България до 2020 г. представлява именно опазването на околната среда и иновациите.
Вниманието все повече се насочва към използването на възобновяеми енергийни източници за осигуряване на необходимата енергия; опазване разнообразието на популациите във водните басейни и екосистемите като цяло; възстановяване на горския
фонд и пр. От друга страна от особено значение е намирането на допълнителни приложения на съществуващите продукти и услуги с цел удължаване на жизнения им
цикъл и забавяне създаването на нови такива, което на практика ще осигури по-пълноценно използване на вложените ресурси, т.е. тяхната ефикасност. Важен фактор е и
разширяване възможностите за рециклиране и вторично приложение на ресурсите.
Търсенето на начини за внедряване на екологични иновации е необходимо във всички сфери, за да се постигне желания благоприятен ефект върху икономиката и природната среда едновременно. Съхраняването на ресурсите и за следващите поколения
е сред водещите цели в световен аспект. В същото време ефективното използване на
природните ресурси и енергията води до редица благоприятни последици, сред които
са по-ниска себестойност на продуктите и услугите, понижаване на цените, по-малко
отделени вредни емисии в атмосферата. Постигането на това изисква реконструиране
на остарялата енергийна инфраструктура, както и на все още използваното в някои
сектори старо оборудване и технологии. Вниманието на всички заинтересовани страни трябва да се насочи и към проблема с увеличаващия се обем отпадъци и необходимостта от разработване на подходящи мерки за намаляването им в стратегически аспект. От особено значение е изграждането на подходяща инфраструктура, която да
позволява рециклиране на отпадъци и материали с цел последващото им приложение
за удължаване на техния жизнен цикъл. Всичко това предполага поставяне основите
на кръговата икономика и възприемане на нейните принципи като начин за осъществяване на дейностите и развитие на страната.
За подпомагане осъществяването на иновационната дейност от особено значение е изграждането и реалното функциониране на специализирани научни центрове,
осигуряващи достъп до високоспециализирано оборудване, както и паркове, клъстери и инкубатори, в които да се срещат и работят заедно бизнес организации, публични и образователни институции. В помощ на това са разработените пътни карти за
изграждане на научна инфраструктура в национален и европейски план. Механизми197
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те за финансиране, предвидени в разработените за тези карти стратегии, предполагат
едновременното участие на научноизследователски организации от различни държави, в резултат на което се благоприятства обменът между тях. Същевременно партньорите, макар и притежаващи различни компетенции и способности, ще получат
възможност както за развитие на свои идеи, така и улеснен достъп до тези на другите.
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ТРЕНИНГ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЕЗИКОВО-ГОВОРНИТЕ
СПОСОБНОСТИ НА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ 4-5 ГОДИНИ.
СЪДЪРЖАТЕЛНИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ
д-р Радостина Стефанова Славчева

TRAINING FOR THE STIMULATION OF LANGUAGE
QUALIFICATIONS OF CHILDREN OF AGE 4-5 YEARS.
CONSCIOUS AND APPLICABLE ASPECTS
Phd Radostina Stefanova Slavcheva, PhD
Key words: The proposed written justification contains scientifically applied outcomes
relevant to working with children at risk and with speech and language disorders. The
main Foundation of the concept are related to the need in parallel with the language
development in children with risk children and with speech and language disorders
development to work on the development of a sheme of body .
Key words: speech and language disorders, sheme of body, language development.

ВЪВЕДЕНИЕ

Като резултат от дългосрочна работа в посока на превенция, ранна диагностика
и терапия на езиково-говорни затруднения (ЕГЗ) беше съставен Типов модел за организация и управление на услуга за деца с ЕГЗ (ТМОУУДЕГЗ) [5]. Тренингът за стимулиране на езиково-говорните способности (ТСЕГС) е част от Типовия модел и е
съставен на база на анализ на данни от направеното през 2013-2018 г. изследване [5].
Основните положения в концепцията са свързани с потребността паралелно с
езиковото развитие при деца с риск и дефицит на езиково-говорно развитие да се работи и върху развитие на схема на тялото.
Психологическият конструкт схема на тялото е структорообразуващ, както за
цялостното психично развитие, така и за езиково-говорното развитие на децата в
предучилищна възраст. Между три и четири години, детето трябва да може да посочва и назовава основни частите на своето тяло, да определя и назовава основни положения (горе, долу, пред, зад), да определя позиция на своето тяло (прав, легнал, седнал). Представата за схемата на тялото [1] се изработва чрез изследване на тялото,
подражаване, познаване на тялото, графична представа за тялото [3].
Анализът на резултатите от проведено скрининг изследване на деца на 200 деца
на възраст 3-4г. показа, че 13,6% от изследваните деца демонстрират риск и дефицит
от езиково развитие [5]. Данните от корелационната матрица дават информация за
наличието на статистически значима връзка между ниво на езиково развитие и схема
на тялото (вж таблица 1 ).
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Таблица 1: Корелационна матрица

Децата с езиково развитие в риск и дефицит на езиково развитие демонстрират
особено ниски резултати по отношение на област Изразяване. Открива се наличие на
статистически значима връзка между скала Схема на тялото и четирите сферите на
скала Изразяване. Анализът на данните от изследването на езиковото развитие и равнище на развитие на схема на тялото, даде възможност да бъдат направени следните
изводи, които са основополагащи при разработката на продукта ТСЕГС.
1. Текущото изследване демонстрира наличие на взаимовръзка между добре
развита схема на тялото и добри показателите за езиково развитие.
2. Представените резултати показват наличие на взаимовръзка между слабо
развита схема на тялото и ниски показателите за езиково развитие.
3. Бе установено, че има взаимовръзка между скала Схема на тялото и скалите
скала Социализация и комуникация, скала Графизъм, скала Разбиране, скала Изразяване и сферите на така предложените скали.
4. Установената взаимовръзка между равнище на развитие на схема на тялото и
ниво на езиково развитие ни дава възможност да заключим, че развитието на схема
на тялото е важен показател за развитието на езиковото развитие на деца с ЕГЗ.
5. Бе установено, че задачи за развитие на схема на тялото могат да бъдат
включвани в програми за ранно езиково-говорно развитие.
I. СЪДЪРЖАТЕЛНИ АСПЕКТИ НА ТРЕНИНГ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА
ЕЗИКОВО-ГОВОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ
Основна цел на тренинга е предоставяне на възможност за реализиране на работа върху езиковото развитие, паралелно със задачи за развитие на схема на тялото
при деца с риск и дефицит на ЕГЗ на възраст 3-5,6 години. Тренингът съдържа упражнения за развитие на езиковата страна на речта, паралелно с развитие на схема на
тялото. Той съдържа упражнения за развитие на езиковите и говорните способности
на деца с риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ, предложени в самостоятелна книжка от 100 стр.
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Тренингът е съставен в резултат от направено изследване, в което са установени
статистически значими връзки между езиково развитие и развитие на схема на тялото
[5]. Данните от апробацията на продукта се представят за първи път. Предложените
теми за развитие на езиковата страна на речта са 27 и съдържат области за развитие
като схема на тялото, обща моторика, фина моторика, разбиране, изразяване и свързана реч. Първите 15 теми са обединени от задачи, в които като допълнителни материали се използват реални предмети и собственото тяло. Този модул упражнения
имат за цел децата да развият представа за собственото тяло по вертикалната ос, разположение на частите на тялото една спрямо друга, представата за собственото си тяло (прав, легнал, седнал), развитие на представа за мястото на предмет спрямо собственото тяло, изграждане на представа за частите на собственото лице и разположението им една спрямо друга. В така предложените теми децата, включени в тренинга
трябва да изпълнят задачи, свързани с посочване, назоваване частите на тялото, на
лицето, съставяне на изречения с техните названия, анализ на частите на тялото по
вертикална ос, анализ на частите на собственото лицето, ориентиране в игри, изискващи определяне на мястото на предмет, спрямо собственото тяло. Инструкциите са
степенувани от прости към сложни, изисква се изпълнение с реален предмет (найчесто кукла, играчка), използване на собственото тяло пред огледало, изпълнение със
затворени очи [4]. Вторият модул в ТСЕГС включва упражнения за развитие на схемата на тялото, паралелно със задачи, свързани със посочване, назоваване, за подреждане на пъзел от три части на човешко лице и тяло по вертикалната ос, апликиране
на части от човешкото тяло и лице върху шаблон.
II. ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ТРЕНИНГ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА
ЕЗИКОВО-ГОВОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ

Основните задачи на апробацията на продукта са свързани с възможността да се
предложи анализ на изследването и се изведе значимостта на ТСЕГС, като възможност за работа върху езиковото развитие, паралелно с работа за развитие на схема на
тялото.
Целта на изследването е да бъдат представени практическите аспекти на ТСЕГС.
Обект на изследване е апробацията на ТСЕГС в контекста на ТМОУУДЕГЗ.
Предмет на изследване е процесът на апробация на ТСЕГС.
Хипотеза: Допускаме, че така предложените упражнения за езиково развитие и
развитие на схема на тялото може да се реализират при деца с риск от ЕГЗ и с ЕГЗ.
Задачи:
 да се предложи анализ на апробацията на ТСЕГС, предложен в ТМОУУДЕГЗ;
 да се изведе значимостта на ТСЕГС, като възможност за работа върху
езиковото развитие, паралелно с работа за развитие на схема на тялото.
Участници в изследването са 27 деца с риск от ЕГЗ и с ЕГЗ на възраст 4-5 години. Участниците в изследването са включени на база на предварително проведен за
200 деца скрининг тест Д.П.Е. 3-4г., където 27 деца са селектираните като деца с риск
и дефицит в езиково развитие. Изследването е проведено в периода 10.2017 г. до
02.2018 г.
Инструменти на изследването: основен инструмент в изследването е тренингът.
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АПРОБАЦИЯТА НА ПРОДУКТА ТСЕГС
В първият модул най-лесни се оказват задачите, свързани с посочване на частите на тялото и частите на лицето на макет. По-трудни за изпълнение са инструкциите,
свързани с посочване на частите на тялото и лицето пред огледало. Най-трудни се
явяват инструкциите, свързани с посочване на частите на тялото и лицето със затворени очи (вж графика 1и графика 2).

39% от децата се справят със задачите, свързани със назоваване на частите на
тялото и лицето на макет, 25% назовават тези частите на лицето тялото и лицето пред
огледало, а 12% изпълняват инструкцията със затворени очи (вж графика 3 и
графика 4).

В ТСЕГС присъстват упражнения, които целят овладяване на посочването и
назоваването на части на тялото или лицето, но съотнесени спрямо друга част на
тялото или лицето (Пример: „Посочи тази част на лицето, която се намира под устата“
„Назови тази част на тялото, която се намира под устата“) (вж графики 5, 6, 7 и 8).
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Упражненията, свързани с темите Моето тяло и Предметите около мен (горе,
долу, пред и зад) са предложени в отделни самостоятелни упражнения. Основните
цели на тези упражнения са свързани с развитие на представа за мястото на предмета
спрямо собственото тяло и спрямо друг предмет. Упражненията, в които присъстват
инструкции, свързани със задачи за развитие на представата на предмета спрямо собственото тяло не винаги се оказват лесни за изпълнение (вж графика 9). Инструкциите, в които се изисква определяне на мястото на предмета на предмета спрямо
друг предмет се оказват още по трудни за изпълнение (вж графика 10). Виждаме, че
41% от децата не успяват да изпълнят всички инструкции, свързани с задачите за определяне на място спрямо собственото тяло. Процента на неизпълними инструкциите
за определяне на мястото на предмет спрямо друг предмет е 43% (вж графика 10). В
тази посока инструкциите, в които се иска определяне на мястото на предмета горе и
долу се явяват по лесни за изпълнение и се изпълняват от около 46%, в сравнение с
инструкциите, свързани с изпълнение на пред и зад, които се изпълняват от около
30% (вж графика 10).
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Изпълнението на инструкциите, свързани с разбиране на мястото на предмета
спрямо друг предмет, изисква наличие на познания за собствения самотатогнозис от
страна на детето и едно добро равнище на развитие на схема на тялото. За да може да
съотнася мястото на два предмета един спрямо друг, преди това детето трябва да се е
научило да съотнася мястото на предмет, спрямо собственото тяло. Данните показват, че 30% от децата спазват инструкциите за съотнасяне на предмет спрямо друг
предмет – горе, а за съотнасяне на предмет спрямо друг предмет долу, пред, зад се
оказват трудни за изпълнение (вж графика 11).

Вторият модул, предлага упражнения, в които изпълнението на задачите с реални предмети или собственото тяло е оставено на заден план. Упражненията се концентрират върху използване на материали на хартиен носител под формата на игри.
В тази посока 39% от децата се затрудняват при изпълнението на задачите, свързани
с апликиране на човешко лице, 38% при апликиране на човешко тяло. За развитие на
графичните умения, паралелно със задачите за обща моторика, разбиране и изразяване са предложени задачи, в които се изисква прерисуване на геометрична фигура –
кръг и рисуване на човешка фигура. Децата могат да подобрят своето разбиране и
изразяване по темите моето тяло, моите дрехи като използват хартиени кукли, изпъл204
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няват задачи, свързани с назоваване, посочване на човешкото тяло по вертикалната
ос и използването на подходящи аксесоари за всяка част от него. 36% от децата се
затрудняват с изпълнението на тези задачи. Упражненията, заложени в темата за
семейството, дават възможност да се работи за развитие на схема на тялото, графичните умения, разбиране и изразяване на децата. Предложените упражнения включват
работа с пъзел от три части по вертикалната ос, довършване на човешки лица (членове на семейството) с молив. За развитие на графичните умения се предлага рисуване
на членовете на семейството. Ниските резултати от област графизъм за всички изследвани деца [2,5] са тревожен сигнал, затова паралелно със задачите за развитие на
езиковите умения се предлагат задачи за развитие на графизъм. За повечето от половината от децата, включени в ТСЕГС, рисуването на човешка фигура се явява
проблем.
ИЗВОДИ:

1. Осъществена бе апробация на ТСЕГС за 27 деца с риск и дефицит на езиково
развитие.
2. Бяха реализирани упражнения за развитие на схема на тялото за 27 деца с
риск и дефицит на езиково развитие.
3. Потвърдена бе възможността упражненията за развитие на схема на тялото
да се реализират паралелно с упражненията за развитие на езиковата страна
на речта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на потвърдената статистическа взаимовръзка между езиково развитие и развитие на схема на тялото бе предложен продуктът ТСЕГС. Той съдържа
упражнения за развитие на езиковата страна на речта, паралелно с развитие на схема
на тялото. Статията отразява анализът на резултатите от неговата апробация, като се
защитава възможността езиковата страна на речта да се развива паралелно с развитие
на схемата на тялото. Резултатите от изследването дават възможност да потвърдим
практическото приложение на апробирания продукт ТСЕГС. Участвайки е тренинга,
децата с риск от ЕГЗ и с ЕГЗ могат да изпълняват така предложените задачи за развитие на схема на тялото, паралелно със задачи за езиково развитие.
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В ОБЛАСТТА НА ХОТЕЛСКАТА АНИМАЦИЯ В ТУРИЗМА
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STUDY OF THE SPECIALIZED SCIENTIFIC LITERATURE
AND ON LINE ACADEMIC DATABASE IN THE FIELD
OF INNOVATIONS OF THE HOTELS’ANIMATION IN TOURISM
PhD student Alexandar Angelov
Burgas Free University
Abstract: The article uses keywords and phrases related to the theme of innovation of the
hotels’animantion in the tourism industry as regards to their use in the latest scientific
publications. Several on-line academic databases are available for this study: Science
Direct, Scopus, Google Scholar, Springer Link and others. We will study both scientific
publications in the Bulgarian database and the global one, and we will finally make a
comparative analysis. The data and the analyzes will be used to draw conclusions on how
current the problem is and analyze the relevant interest in Tourism and hotels’animation.
Key words: tourism innovation, marketing, management, tourism, development,
hotels’animation
Резюме: В статията се използват ключови думи и фрази свързани с темата за
иновациите в туристическата индустрия по отношение на използването им в
последните научни публикации. За целта на изследването се използват няколко
онлайн академични база данни: Science Direct, Scopus, Google Scholar, Springer Link и
други. Ще изследваме както научни публикации в българската база данни, така и в
световен мащаб, като накрая ще изведем сравнителен анализ. Данните и aнaлизите
ще послужат за направата на изводи до колко актуален е даденият проблем и да се
анализира съответния интерес в областта на Туризма и хотелската анимация .

1. Мотивация на изследването
Иновациите са неизменна част от бързоразвиващия се свят и непрекъснатата
нужда от промяна. В тази връзка е необходимо да се споменат и технологиите без
които днешното ни съществуване би било немислимо. Иновациите все повече навлизат и в маркетинга, а той е този, който реално продава. За да бъде един вид услуга
или продукт търсен, е необходимо да се прилагат все повече иновативни идеи, за да
не бъде изчерпана неговата полезна стойност и съответно да се удължи жизненият му
цикъл.
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Иновациите в туристическата индустрия и в частност – анимацията са важна
част за привличането на потенциални потребители на услугата и създаването на лоялни клиенти. В този контекст прилагането на иновациите способства за повишаване
конкурентоспособността на бизнес организациите, предлагащи този вид услуги и
продукти.
2. Цел и постановка на изследването
Целта на настоящето изследване е да се направи кратък обзор на научната продукция през последните години, което от своя страна ще послужи за бъдещи проучвания и анализи. Да се направи оценка на публикациите до момента и да се направи
сравнителен анализ на научните трудове в българските онлайн научни публикации и
на чуждите, като по този начин ще се изведе важна информация за състоянието на
развитието и актуалността на темата.
3. Изследване
„Иновацията е икономически феномен.” Една от ранните формулировки на думата „иновация“ е на Йозеф Шумпетер, австрийски икономист и политолог. Според
икономическата теория на Шумпетер, икономическото развитие се дължи именно на
иновации. Иновации в една динамична среда, където старите пазари биват унищожени и заместени от нови – така нареченото „creative destruction”.[7]
Иновациите имат една основна цел – печалба. Ако дадено откритие, като уникално такова, не донесе печалби, то то не се смята за иновация. Туризмът е изключително бързо развиваща се индустрия, която се влияе едновременно от пазарната
ситуация и от развитието на технологиите. Силната конкурентна среда изисква адекватно развитие и търсене на нови стратегии за реализиране на успешен бизнес. Търсенето на възможности за въвеждане на иновациите в тази индустрия са един от
сигурните начини да повишим ефективността на дадена организация. Ние живеем в
света на технологиите и технологичното мислене. В условията на динамично развитие на пазара и съществуващата голяма конкуренция тя служи успешно и като инструмент за управление на риска, като избягва концентриране върху производството
на един продукт, услуга и/или предлагането им само на един ограничен пазар, какъвто е туризма. Хотелската анимация е част от този пазар. Основната и цел е предлагане на анимационен продукт за създаване на интензивни и стимулиращи гостите
преживявания и удовлетворяване на потребностите и представите им за вълнуваща и
ползотворна ваканция. Според някои автори силното развитие на хотелската анимация е естествено и логично, тъй като хотелът е елемент от туристическия продукт
от „първа необходимост“. [10]
В българските база данни има редица научни трудове, статии и реферати, свързани с иновациите в туризма, за разлика от тези свързани с анимацията, които почти
липсват. За нашето изследване сме подбрали два онлайн български източника на виртуални библиотеки на Университети с публикации по темата с туризма, които ш последствие ще съпоставим с темата „анимации”. Иновациите все повече навлизат и в
маркетинга, а той е един от най-важните елементи при продажбата на даден продукт
или услуга. За да бъдат търсени е необходимо да се прилагат все повече иновативни
идеи, така че да не бъдат изчерпани техните полезни стойности. Иновациите и в хотелската анимация са важна част за привличането на потенциални потребители на услугата и създаването на лоялни клиенти. В този контекст прилагането на иновациите
способства за повишаване конкурентоспособността на бизнес организациите, предла207
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гащи туристически услуги и продукти. Въпреки приносът на иновациите за развитието на бранша, се оказва, че научните публикации на тази тема от български автори не са много.
В следващите таблици са систематизирани данните за периода от 2010-2017 г.
Първо ще представим намерените научни публикации от научната е-библиотека
в Бургаски свободен университет. Тук откриваме общо 10 резултата с ключова
фраза иновации туризъм, те включват автори като доц. д-р Златина Караджова и нейна публикация от 11.09.2017 „Обучението по туризъм в университет „проф. д-р Асен
Златаров и възможностите за професионална реализация на студентите от едноименното направление”, където за нуждите на доброто обучение се налага внедряването
на компетентен подход в обучението на бъдещите туристически кадри, внедряване в
учебния процес на съвременни образователни технологии, разработване на иновационни модели за управление на ВУ и усъвършенстване на системата за тяхното управление.[1] В тази електронна платформа откриваме и други трудове свързани с
иновации, чиито автори са д-р Мария Нейкова и публикацията й „Иновации и добро
управление на местно ниво”, както и авторът на доклада „Социални медии и
туризъм” на доц. д-р Диана Попова, в която е засегната нуждата от използването на
иновации в сферата на туризма. Туристическият продукт има комплексен характер и
за да може да се продава добре, трябва да предлага положителни преживявания от
контакта с дестинации, услуги и служители. Една от особеностите на този продукт е,
че не той се доставя до туриста, а туристът отива при него. Невъзможността да бъде
дегустиран, усетен и непосредствено съпоставен с подобни продукти, днес до голяма
степен поставя успеха му в „ръцете” на Web 2.0 приложенията Facebook, Twitter,
Youtube, LinkedIn, Google+, Picasa и др. Като микс от най-разнообразни компоненти,
чийто брой значително се увеличи през последните години, туристическият бизнес
директно може да се облагодетелства от новите комуникационни канали, които осигуряват много по-големи аудитории, по много по-ефикасен и достъпен начин от
традиционните канали. [5]
Таблица 1. Научни статии на тема Туризъм (БСУ)
Година

Иновации

Инвестиции
4

Управление

2017

4

2016

1

2

2015

1

4

1

2014

1

4

1

2013

2

7

1

1

2012
2011

19

Маркетинг
8

4
1

2010

208

6

1

4

1
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Графика 1: Научни статии на тема Туризъм
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На база Таблица 1, която е представена и с Графика 1 можем да заключим, че
най-много са свързаните публикации с ключовата фраза управление на туризма, а
най-малко са намерените публикации с ключовата фраза инвестиции туризъм. Като
през 2017 г.има най-много публикации, съдържащи ключовите фрази от изследването ни.
Продължаваме изследването по ключова фраза иновации туризъм откриваме в
онлайн база данни DLib виртуална библиотека на стопанска академия Свищов
общо 142 публикации.
Таблица 2: Научни статии на тема Туризъм (Свищов)
Година

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Иновации

1
6
2

Туризъм

1
3
2

Инвестиции

Иновационен
потенциал

1
3
1

3

Управление

Конкурентоспособност

3
4

1
2
2
2
1

2
3
2
1

3
2
1
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Графика 2: Научни статии на тема Туризъм
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Анализът на изследването на база данни в DLib виртуална библиотека на стопанска академия Свищов по отношение на парадигмите констатира няколко факта:
темата за иновации в туристическата индустрия в българската база данни е слабо
засегната и има твърде оскъдни научни трудове. Най-голям ръст на публикациите се
наблюдава при ключовата фраза иновации туризъм. От разгледаните концепции наймного публикации по темата има през 2016 г, за разлика от Таблица 1, където те са
през 2017 г., а през 2014 г. съответно те са най-малко. Най-много свързани публикации има с ключовата дума иновации и конкурентоспособност. От така разгледаните
ключови думи най-голям спад има през 2014 г, където почти липсват. Говорейки за
иновации в туризма, които водят до увеличаване на неговата конкурентоспособност е
важно да се отбележи и хотелската анимация, като част от този процес на развитие.
Според Ф. Тамара именно тя е повод за бързото развитие на някои хотели и предимството им спрямо останалите. [9]
По ключова фраза иновации туризъм откриваме в онлайн база данни DLib
виртуална библиотека на стопанска академия Свищов- общо 142 публикации, а
по ключова фраза маркетинг в туризма те са 187.
Таблица 3: Общо публикации Свищов
Година

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Общо публикации по ключова
фраза иновациите в туризма
(онлайн база данни DLib)
12
68
10
6
8
7
16
15
210

Общо публикации по ключова
фраза маркетинг в туризма
(онлайн база данни DLib)
27
93
11
9
6
11
17
13
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Авторът с най-много публикации по ключова фраза иновации в туризма а е
Елица Лазарова. Публикации й са свързани с „Възможностите за формиране на агротуристически продукт в България” [2], „Технологическият одит като инструмент за
формулиране на иновационни стратегии” [3] „Възможности за изграждане на приложни иновационни стратегии в българските агроформи” [4], като в някои от публикациите тя е съавтор. Най-много публикации свързани с ключовата фраза маркетинг
в туризма имат Пенка Горанова, Таня Горчева, Галя Кушева, Виолета Краева.
По изведените резултати в Таблица 3 е видно, че най-голям интерес към темата
има през 2016г. Като през останалите години той е сравнително линеен, спад има в
2014, 2012, 2013 г.
Следващото изследване е направено Google Scholar – Таблица 4. Тук резултатите са от български и руски автори. Не всички получени данни са представени в
публикацията поради големия обем. Виден е значително по-големият брой публикации. В това търсене сме предпочели да използваме ключови фрази, като по този начин се ограничаваме само в област туризъм. При ключова фраза туристически
иновации излизат общо 1883 резултата за периода 2010-2017 г.
Таблица 4: Резултати Google Scholar
Година

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Иновации
туризъм

98
169
253
308
378
613
670
709

Туризъм Инвестиции Иновационен Управление
туризъм
потенциал
в туризма

169
221
334
459
581
1090
1230
1330

1580
3230
4130
5420
6700
10 900
12200
13200

198
281
468
612
743
1330
1500
1620

2930
7300
12900
16600
19000
19100
21000
20400

Конкуренто
способност
в туризма

136
299
477
619
760
1130
1260
1340

Маркетинг
в туризма

1970
4800
7150
9780
12000
15200
16000
16100
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Според резултатите в Таблица 4 (Графика 3) най-голям брой публикации по
ключовите изрази, които сме използвали е през 2010 г., а най-малък е през 2017 г.
Наблюдава се значителен спад в публикациите за последните години. Най-много споменавания има на ключовата фраза управление в туризма общо 119 230. Съответно с
най-малко участие е ключовата фраза иновации в туризма – 3 198. Водещи ключови
фрази през 2010 г. са Управление в туризма и Маркетинг в туризма..
За сравнителния анализ ще са ни нужни и данни от чуждестранни източници. За
нуждите на следващото търсене справката е от Science Direct отново обхваща
последните 10 години. В Таблица 5 са систематизирани резултатите от търсене на
избрани термини, свързани с темата Иновации в туризма.
Таблица 5: Резултати Science Direct
Година

Innovation
tourism

Тourism

Investment
tourism

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

1468
1256
1259
958
711
702
597
447

6109
5477
5316
4380
3859
3458
2872
2419

2268
2004
1898
1576
1295
1154
1023
818

Tourism
management

4591
4136
4027
3231
2818
2511
2080
1666

competitiveness
in tourism

1591
1526
1481
1236
968
896
836
607

Marketing in
tourism

1461
1422
1356
1131
926
879
792
618

Графика 4: Резултати Science Direct
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Фразата с най-голям брой участие в нашето изследване е „tourism”, а най-рядко
е използвана ключовата фраза „Innovation tourism” през разглежданите години. От
резултатите можем да заключим, че в последните години интересът и публикациите
свързани с инвестициите в туризма расте правопропорционално. Най-голям брой
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публикации по темата има през 2017 г. Най-популярни ключови фрази от разглежданите са „tourism” и „Tourism management”.
Следващото търсене е в Scopus, библиографска база данни, съдържаща цитати
от статии. Поради малкия брой публикации, изследването тук е частично и не включва всички ключови фрази. На практика с останалите ключови фрази липсват данни.
Таблица 6: Резултати Scopus
Тourism

Tourism
management
2

52

Mendeley е програма за споделяне и менажиране на научни материали, създадена е през 2008 г. В следващата таблица са поместени резултатите от търсенето на
термини, свързани с анализа на Иновации в туризма. Изследването на контролната
фраза иновации в туризма отчита общо 440 537 налични публикации.
Таблица 7: Резултати Mendeley
Година

Innovation
tourism

Тourism

Investment
tourism

Tourism
management

competitiveness
in tourism

Marketing in
tourism

Общо

440 537

103 370

383 214

3 855 799

169 328

357 595

Наблюдава се огромно предимство на термина Tourism management, като найслабо застъпен в научните материали от база данни Mendeley е терминът tourism.
От изследването на публикационната активност в областта на иновациите в
туристическата индустрия можем да направим кратко сравнение на активността от
български база данни и чуждестранни такива. На база разгледаните сайтове, съдържащи научни публикации става ясно, че броят им на национално ниво е значително
по-малък. Причина за това е и фактът, че не съществува специализирана научна база
за България. В следствие на това, трудно можем да обхванем всички написани до момента научни трудове по темата. Въпросът за иновациите в туризма тепърва ще търпи своето развитие и актуалност, имайки предвид желанието на туристическата общност да конкурира световните тенденции за развитие. Внедряването на иновации в
сектора е от изключителна важност за развитието и подобряването на туристическия
продукт. Необходими са по-задълбочени изследвания в тази насока, както и осъзнаване от нуждата на специализирани организации- консултанти и звена, които да преведат туристическите предприятия по пътя към внедряване на нови технологии, подобряване на съществуващите и създаване на нови комбинации с цел развитие, генериране на печалби и конкурентоспособност. Развитието на анимационния продукт е
доказателство за положителните резултати от тези нововъведения. Анимацията е
идея и покана за съвместна дейност през свободното време и ваканцията. Анимацията е обслужване, услуга. Анимацията е отговор на потребностите на туристите.
Въз основа на тази интерпретация се формулира универсална дефиниция за същността на анимацията, която според авторите може да бъде прилагана във всички
практически ситуации и обхваща процеса, съдържанието и въздействието на анимацията. [11] Именно това е ключът за нейния успех.
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В международните специализирани сайтове за научни публикации, които анализирахме виждаме, че определено резултатите от търсене на публикациите са доста
повече. Най-висока честота бележи терминът Tourism management в програмата за
споделяне Mendeley над 3 000 000. Доброто управление е предпоставка за успех в
една организация, като във все по конкурентна среда, той е от изключително важно
значение за ефективността и довеждането на едно предприятие до конкретни положителни или с други думи – да достига поставените цели. Ефикасна организация е
тази, която си върши работата гладко, с най-ниски разходи и най-малка загуба на
ресурси. [6]
Безспорно всеки вид иновация е свързана с инвестиции. Не случайно ключовите фрази Innovation tourism и Investment tourism се нареждат съответно на второ и
трето място по честота на използване в научните база данни. През 2017 г. изследваните публикации свързани с иновации в туризма се радват на най-голям ръст според
базата данни Science Direct.
Изводът в тази насока направен от Уедънфелд и Уилямс е , че е необходимо да
се повиши ефективността на целия туристически сектор и да се разширява сътрудничеството между всички заинтересовани страни. Разбира се трябва да има адекватна
държавна политика, която да взаимодейства с частния сектор. В повечето случаи
иновациите в туризма са умерени, имитиращи и трансферирани (адаптирани) от други сфери. [8]
4. Заключение
Значението на иновациите в съвременната икономика е много голямо. Те движат икономиката на една държава или организация напред, позволяват да се реализира по-голям обем печалба, да се увеличи производителността на труда и не на последно място – да се подобри имиджа. Иновациите осигуряват конкурентно предимство и дават възможност икономиката да се развива с по-бързи темпове и да бъде на
едно добро равнище в сравнение с останалите участници в пазара. Според проведеното изследване става ясно, че темата „мениджмънт в туризма” е все по-актуална спрямо предходни години. Туристическите иновации водят до повишаване на продажбите, повишаване на търсенето и повишаване на предлагането. Те са ориентирани 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
паралелно с това. Слабата академична дейност по темата показва, че туризмът е относително слабо иновативен отрасъл. Що се отнася до анимацията в хотелските комплекси, трудовете са единични. Но и от малкото такива се добива ясна представа за
въздействието и в туризма. Неоспорим е фактът за положителните резултати до който води и повишаването на конкурентоспособността на цялостния продукт. Именно
това трябва да бъде причина за последващи проучвания по темата и имплементирането на резултатите с цел внедряване на нови иновативни идеи.
Поради липсата на академична българска онлайн платформа е труден и анализът на научно изследване не само в областта на иновациите в туризма, а и във всяка
друга област. Създаването й би улеснило научните работници и изследователи.
Онлайн обучението е сред все по-развиващите се техники на обучение и такава академична база данни ще е изключително полезна. Създаването на такава платформа
има голям потенциал да се превърнат в бъдещи направления и с интерес ще се следят
от академичната общност. Резултатите могат да послужат за корективи в дейността
по определяне на приоритетите и формулиране на предложения за мерки в провежда214
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ната политика на държавно ниво. Изводите и препоръките от едно такова изследване
могат да послужат да се преоцени и преосмисли държавната политика в тази сфера.
Необходимо е да се разработи държавна стратегия за внедряване на иновации в сектора Туризъм. Темата свързана с иновациите в туризма ще търпи все по-голямо развитие и ще предизвиква все по-голям интерес, имайки в предвид динамичното развитие на сектора и технологиите.
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СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ИНЖЕНЕРИНГОВИ РЕШЕНИЯ
В СГРАДНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ
Радослав Симионов
Бургаски свободен университет

MODERN METHODS FOR ENGINEERING SOLUTIONS
IN BUILDING ENERGY SYSTEMS
Radoslav Simionov
Burgas Free University
Abstract: The distribution of electricity is one of the most important things in the energy
sector. The increasing number of buildings, the development of the industry and the
increase in the number of electrical equipment lead to an increase in electricity
consumption. Current power transformers are currently used for power distribution. They
are reliable and cheap. The reasons for searching for modern methods of electrical
distribution are the harmful emissions from transformer oils, the harmful emissions from
the resins used in dry transformers, the electromagnetic radiation and the space required
for the transformer location and the necessary protective equipment. This article explores
power electronic transformers designed to replace a conventional power transformer to
reduce emissions, reduce electromagnetic emissions and position in smaller buildings.
Keywords: EMF, electromagnetic radiation, transformer substation, solid-state transformer,
power electronic transformer
Въведение
Разпределението на електроенергия е едно от най-важните неща в енергетиката.
Нарастващият брой сгради, развитието на промишлеността и увеличаване броя на
електрически съоръжения водят да повишаване на електропотреблението.
Към момента за електроразпределение се използват традиционни силови трансформатори. Те са надеждни и на ниска цена.
Причините за търсене на съвременни методи за електроразпределение са вредните емисии от трансформаторни масла, вредните емисии от смолите, които се използват при сухите трансформатори, електромагнитните излъчвания и пространството, необходимо за разположение на трансформатор и необходимата защитна
апаратура.
В настоящата статия са разгледани силови електронни трансформатори, целящи
да заменят конвенционалният силов трансформатор с цел намалане вредни емисии,
намаляне електромагнитни излъчвания и разположение в по-малки сградни помещения.
I. ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Трансформаторите за преобразуване на електрическа енергия (фиг. 1) са основните компоненти в енергийната система, както и едно от най-широко използваните
електрически съоръжения [1, 11].
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Стабилността на работата, качеството на електрозахранването и технико-икономическите показатели са пряко свързани с работното състояние на електрическото
оборудване [2].
Конвенционалните силови трансформатори, разработвани в течение на повече
от век, нямат значими подобрения.

а.) Маслен трансформатор

б.) Сух трансформатор

Фиг. 1. Силови трансформатори 20 kV
Обект на изследването са новите интелигентни многофункционални трансформатори. Те не само имат функцията на традиционните трансформатори за разпределение на мощност, но също така могат да подобрят надеждността на захранването и
качеството на електроенергията.
1.1. Силов електронен трансформатор
Силовият електронен трансформатор е съвкупност от мощни полупроводникови
компоненти, конвенционални високочестотни трансформатори и контролни схеми,
която се използва за осигуряване на повишено ниво на гъвкаво управление на електроразпределителните мрежи. Чрез добавянето на някои възможности за комуникация, цялата система често се нарича интелигентен трансформатор.
Технологията при силовите електронни трансформатори може да ускори или
намали нивата на променливото напрежение точно като тази на традиционния трансформатор, но също така предлага няколко значителни предимства.
Тези трансформатори използват транзистори и диоди и други полупроводникови устройства, които за разлика от транзисторите в компютърните чипове, са проектирани да работят при високи нива на мощност и много бързо превключване.
Силовият електронен трансформатор се състои основно от 3 блока (Фиг. 2).
Първият блок е от преобразуватели AC/DC. Чрез тях се преобразува променливото напрежение в постоянно. Вторият блок DC/DC се състои от високочестотни
трансформатори, които служат за електрическа изолация. В третият блок DC\AC се
преобразува постоянното напрежение в променливо с нужните параметри [3].
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Фиг. 2. Блокова схема на силов електронен трансформатор
На фиг. 3 е представена принципна схема на силов трансформатор.
Силовият електронен трансформатор или електронният трансформатор е всъщност преобразувател AC-to-AC. Чрез този тип преобразувател на електроенергия има
възможност да се замести конвенционалния трансформатор, използван при разпределението на електрическата енергия с променлив ток. Той е по-сложен от конвенционалния трансформатор, но може да бъде по-малък и по-ефективен от него, защото
работи с висока честота.

Фиг. 3. Силов електронен трансформатор AC/DC/AC 20kV/0.4kV
Основните типове са: AC- to -AC преобразувател (без DC етапите) и AC- to -DCto-AC конвертор (в който активен токоизправител доставя захранване на DC-to-DC
преобразувател), който захранва инвертора. Електронният силов трансформатор
обикновено съдържа трансформатор вътре в AC-AC преобразувателя или DC-DC
преобразувател, който осигурява електрическа изолация и носи пълната мощност.
Електронният силов трансформатор може активно да регулира напрежението и
тока. Някои електронни трансформатори могат да преобразуват еднофазно захранване в трифазно захранване и обратно. Вариациите могат да въвеждат или извеждат
DC мощност, за да се намали броят на преобразуванията, за по-голяма ефективност
от край до край [4,5].
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1.2. Изборът – Традиционен или силов електронен трансформатор?
Основните недостатъци на традиционни трансформатори, използвани в сградни
енергийни системи са наличието на шума, вибрациите, опасностите от пожар, отделянето на парникови газове и електромагнитните излъчвания [6,7]. Тези вредни недостатъци налагат търсенето на алтернативни, съвременни решения за електроразпределение.
Таблица 1.
Описание

Обем, тегло и обслужване
(подмяна)
Осигуряване на необходимото
напрежение и ток; свързване в
последователно или паралелно в
мрежата
Независима способност на необходимата форма на вълната за
всяка фаза и независима способност за регулиране на активна/
реактивна мощност във всяка фаза
Прехвърляне на активна/ реактивна мощност от една фаза към
друга фаза или от една линия на
друга линия в електроразпределителната система
Осигуряване на симетрично напрежение на натоварване от асиметрично с DC/AC източници за
приложение на UPS
Управление на променливи нисковолтови източници за постоянен ток, подходящи за използване на възобновяеми енергийни
източници [8, 9]

Трандиционни
Силови електронни
трансформатори
трансформатори
Обемни, тежки и трудно Малки габарити, леки
обслуждане (подменяне) и лесно обслужваеми

Не

Да, модулно със
същото устройство

Не

Да, в самият
трансформатор

Не

Да, в самият
трансформатор

Не

Да, в самият
трансформатор

Не

Да, в самият
трансформатор

Повреда – отпадане на една от
фазите

Трансформаторът
спира да работи

Трансформаторът
работи на другите
фази

Опазване на околна среда

Трансформаторното
масло, парите от тях,
които се отделят в
атмосферата при авария или претоварване,
както и отделените от
смолите при пожар
вредни емисии влияят
пряко върху парниковият ефект

Поради използването
на елекронни компоненти, вредни емисии
не са налични [10]
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За да се избере трансформатор е необходимо да се сравнят част от параметрите
на единият и другият вид. Силовите електронни трансформатори са предпочитани,
поради положителните си характеристики, описани в табл. 1.
Със заместването на традиционните трансформатори със силови електронни ще
се постигнат следните резултати:
o По отношение на строителството на сградата: намаляване на натоварване на
конструкцията на сградата и намаляване на използваната площ за електроразпределение.
o По отношение на електрозахранването: повишаване качеството на използвана електроенергия и възможност за „умно“ управление на енергийната система на
сградата на ниво ТП, поради възможността за добавяне или изключване на модули.
o По отношение на опазване на околната среда и живота на хората: спестяване вредни емисии от трансформаторните масла и смолите, намаляване на шума и
вибрациите в сградата, намаляване на електромагнитните излъчвания поради използваната висока честота.
Изводи
Използването на силови електронни трансформатори ще повлияе положително
върху опазването на околната среда и живота на хората. Необходимото малко пространство за разполагането им и ненатоварването на конструкцията ще намалят разходите за изграждане на помещения за елекроразпределение. Възможността за „умно“
управление на сградата, регулирането на активната и реактивна енергия, както и възможността за включване на възобновяеми енергийни източници ще доведе до намаляване на загубите и повишаване качеството на изразходваната електроенергия.
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ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEMS
Alexander Ivanov
Burgas Free University
Abstract: Biologically inspired artificial systems are a major topic in the field of Artificial
Life. Artificial Life itself is the discipline encompassing Artificial Intelligence and it is one
of the most promising areas of modern academic research. Algorithms inspired by natural
intelligence are very powerful and efficient tools for solving various kinds of practical
problems such as classification, regression, optimisation. The immune systems of most
animals, including humans, are smart protective systems, capable of adaptation. The
immune mechanisms for specializing in protection against particular kinds of pathogens is
one of the most interesting features studied by researchers. This ability can be modeled and
used in machine learning tasks. This paper presents a brief overview of the current insights
and technologies regarding this interesting topic.
Keywords: machine learning, artificial immune systems, artificial intelligence
I. Въведение
Изкуствените имунни системи (ИИС) са тема, която привлича значителен интерес в последните години (над 4000 публикации в sciencidirect за първата половина на
2018г. спрямо 2400 публикации 10 години по-рано). Тази тенденция е в синхрон с
възходящия тренд в използването на машинно обучение в бизнеса и практиката, наблюдаван през настоящото десетилетие. В настоящата публикация са представени основни положения в теорията на изкуствените имунни системи, както и конкретни
алгоритми, използвани в реални условия.
II. Алгоритми, базирани на биологични системи
Още през 1975г. Холанд предлага формализъм за създаване и описание на адаптивни алгоритми [5]. Основни компоненти на този формализъм са среда (e – environment),
стратегия (s – strategy) и мярка за полезност (u – utility). Вторични обекти са област
на търсене (А), множество среди (Е), множество оператори (О), множество стратегии
(S), критерий (X), обратна връзка (I), памет (М). През същата година Де Джонг доразвива формализма в своята дисертация [6].

Форест и Хофмайър са сред първите, които разглеждат имунологичните изследвания в контекста на обработка на информацията [1]. В тяхната концептуална рамка
информацията представлява набор от пространствено-времеви шаблони на по-високо
ниво на абстракция от конкретиката на дадена биологична система. В основата на
тяхното разбиране за имунните системи е, че споменатите пространствено-времеви
221

Годишник на БСУ

том XXXVIII, 2018

шаблони могат да бъдат кодирани чрез протеини и сходни молекули на имунната
система. Тези биологични кодове управляват поведението на биологичните системи.
Тяхната идея е в контраст с традиционната механична перспектива за взаимодействието между индивидуални клетки. За извършване на прехода от биологичната към
изчислителната парадигма, двамата автори предлагат 4 стъпки:
1. Идентифициране на конкретен биологичен механизъм, който може да представлява интерес от изчислителна гледна точка.
2. Програмно моделиране на избрания механизъм
3. Изучаване на програмния модел от математическа гледна точка чрез компютърна симулация
4. Демонстриране на възможностите на алгоритъма или чрез съпоставка с
биологичния еквивалент, или чрез приложение в компютърните науки
Предложената процедура е сходна с друга концептуална рамка – тази на
Биологично вдъхновените алгоритми (biologically inspired algorithms), като Форест и
Хофмайър акцентират върху абстрактния и математически анализ. Голдбърг от своя
страна подчертава, че сложността на адаптивните системи, познати от биологията,
затруднява математическия анализ, но това не е пречка за създаване на работещи решения (алгоритми), които в практиката демонстрират ефективност при определени
ситуации. Голдбърг предлага инженерно-ориентирана методология за създаване и
тестване на адаптивни алгоритми [3]. Методологията включва 3 стъпки:
1. Декомпозиция на проблема на малки подпроблеми, по възможност с максимален грануляритет
2. Имплементация и тестване на нересурсоемки алгоритми за адресиране на
всеки отделен подпроблем
3. Сглобяване на отделните алгоритми в цялостна система и анализ на поведението на тази система в цялост
Едно от основните съображения на Голдбърг при моделирането на адаптивни
процеси е икономичността на разработваните модели, като не пропуска да отчете обратната зависимост между икономичност и точност на даден модел [2]. Спектърът от
възможни модели за пресъздаване на комплексен адаптивен процес включва: интуитивни подходи (с голяма грешка и голяма икономичност), качествени и графични модели, дименсионални модели, фасетни модели, диференциални уравнения за описване на еволюцията на даден процес (последните са с голяма точност и висока изчислителна цена). Степни и съавтори [4] предлагат мултидисциплинарна рамка за създаване на биологично вдъхновени алгоритми.
III. Биологични имунни системи
1) Дефиниция и компоненти
Имунната система на даден организъм е система от агенти и процеси, ангажирани в предпазване на организма от патогени. Имунна система е налична в рудиментарна форма дори и при някои бактерии и растения. При по-сложни имунни системи,
като тази на човека, е възможен придобит имунитет – адаптиране към непознати патогени. На това свойство и на имунната памет е базирана ваксинацията. Като част от
имунната система на човека, се считат определени физически бариери и химически
секрети (например слюнката), които пречат на механичното проникване на патогени.
В случай, че тези бариери се окажат неефективни и е налице проникване на патогени
222

Годишник на БСУ

том XXXVIII, 2018

в кръвообращението и вътрешните тъкани, се задейства вътрешната имунна система,
която бива косвено регулирана от мозъка чрез хуморални механизми (хормони).
Женските полови хормони действат имуностимулиращо, а мъжките – имуносупресивно. Ключово значение за дейността на имунната система при човека имат също
витамин D, храненето и съня. При гръбначните животни (вкл. човека) е налице и
адаптивна имунна система, която се адаптира към непознати патогени. Агентите на
имунната система се наричат анти-тела, левкоцити или още бели кръвни клетки, а
патогените, които са обект на унищожаване от страна на анти-телата, се наричат
антигени (anti-body generators). Левкоцитите се произвеждат от хемопоетични стволови клетки, налични в костния мозък през целия живот на индивида. Известни са 5
вида левкоцити. Лимфоцитите са вид левкоцити, които формират споменатата адаптивна имунна система. Основните типове лимфоцити са T-клетките и B-клетките.
Настоящата публикация цели само интуитивно базово описание на имунните системи.
2) Процеси в биологичните имунни системи
Форест и Хофмайър посочват няколко характеристики на имунната система –
разнообразие, динамичност, децентрализиран контрол, толерантност към единични
грешки и самозащита [1]. Тези качества са желани и в изчислителните алгоритми.
Децентрализираният контрол позволява на имунната система да обхваща патогенни
процеси в цялото тяло. От изчислителна гледна точка това разпредление на отделните актуатори (агенти) води до паралелизъм и съответно до изчислителна ефективност на използваните ресурси. Децентрализираният контрол в имунната система се
постига чрез негативна (естествена) селекция, костимулация и клетъчно делене.
Негативната селекция е унищожаването на имунни клетки, които атакуват собствени
агенти, което от своя страна води до способност за разграничаване на свои (антитела)
от чужди агенти (антигени) в набора агенти на цялата имунна система. Този процес
засяга всеки отделен агент, което премахва нуждата от централен механизъм за контрол. Костимулацията (взаимната сигнализация между отделните имунни агенти) се
случва локално, което позволява заделянето и концентрацията на реурси в места, където са приоритетно необходими. Това от своя страна определя жизнения цикъл на
имунните клетки. Когато даден имунен агент разпознае патоген, той изпраща сигнал
към мозъка и бива задействана имунна реакция. В следствие на тази имунна реакция
започват да се унищожават пасивни имунни клетки (такива, които не са реагирали на
патогена) и се дава възможност на реагиралата клетка да се размножи, по този начин
създавайки имунитет срещу специфичния патоген. Този имунитет обикновено се
запазава през целия живот на организма. Това поведение на имунната система е вид
естествен подбор (еволюция) в рамките на един живот. Адаптивната имунна система
е система, способна на обучение чрез опит, което поставя този род изчислителни
алгоритми в областта на машинното обучение.
IV. Изчислителни алгоритми, базирани на имунните системи
Разработени са множество алгоритми, вдъхновени от имунните системи, подредени в 3 групи: алгоритми за клонова селекция, за негативна селекция и имунномрежови. Представители на първата група са алгоритъмът B-клетка, алгоритъмът за
многозадачна имунна система, оптимизационният имунен алгоритъм и простият
имунологичен алгоритъм. Към групата на негативната селекция спада Lightweight
intrusion detection system (LISYS) алгоритъма. Имунно-мрежови алгоритъм е моделът
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Изкуствена имунна мрежа, предложен от Тимис. Популярни имунни алгоритми са
изброени в списъка по-долу:
1.
2.
3.
4.

Clonal Selection Algroithm
Negative Selection Algorithm
Artificial Immune Recognition System Immune Network Algorithm
Dendritic Cell Algorithm

Алгоритъмът за клонирана селекция (CLONALG) е базиран на едноименната
теория, предложена от Бърнет [6] през 1959. Самият алгоритъм е предложен от
Кастро и Фон Зубен [7]. Клонираната селекция се състои в споменатия естествен подбор на клетки, способни да реагират на даден патоген, което променя дългосрочно
състава на цялата имунна система. Алгоритъмът се базира на генетична селекция на
анти-тела, имащи афинитет към даден патоген. Афинитетът се определя чрез мярка
за сходство между анти-тяло и антиген или чрез предварително дефинирана функция
на грешката. Анти-телата биват клонирани пропорционално на афинитета спрямо наличните антигени, а мутацията на клонингите е обратно пропорционална на афинитета. Клонираните копия се състезават с вече наличните антитела за участие в следващото поколение. В допълнение, биват генерирани нови случайни анти-тела. Броят
създавани копия подлежи на контрол от страна на обучителя чрез параметър, наречен
коефициент на клониране. Обикновено се използват двоични кодови думи, представляващи анти-телата и антигените. Мутацията обикновено се имплементира като инвертиране на битове. CLONALG е успешно прилаган за разпознаване на шаблони,
оптимизация, проблеми в комбинаториката.
В [1] е предложен алгоритъм за засичане на промени в комплексни динамични
системи, основан на негативна селекция. При описаният алгоритъм биват генерирани
агенти-детектори, които изчисляват дистанция (прилика) спрямо инстанции от данни.
Детекторите имат „забрана” да разпознават себе си, което от своя страна гарантира
разпознаване на чужди агенти. В статията се описва алгоритъм, базиран на символни
низове, използвани и като детектори, и като чужди тела. Като детектори също могат
да бъдат използвани невронни мрежи. За определяне на приликите между детекторите и чуждите тела може да се използват различни мерки. Авторите се спират на т.нар.
мярка r-граничещи битове (r-contigous bits), която според тях е най-близка до биологичните процеси в имунните системи. Тази мярка се изчислява като се търсят r на
брой съвпадения на съседни символи в низа. Стойността r е параметър на алгоритъма, който определя баланса между броя използвани детектори и специфичността на
всеки от тях (повече детектори – по-голяма специфичност). Наличие на съвпадения с
чужди тела (инстанции), служи като индикатор за промяна („инфекция”). Детекторите могат да бъдат символни низове, генерирани на случаен принцип с наложена
„цензура” за себеразпознаване. За оптимизация на алгоритъма могат да бъдат използвани похвати от динамичното програмиране, които да намалят нужния брой генерирани детектори. Подобен алгоритъм може да бъде използван за защита от компютърни вируси и засичане на аномалии. Проблем както при изкуствените, така и при
биологичните имунни системи, е проблемът за „недовършеното собствено множество”
(incomplete self set). При процеса на негативна селекция е възможно определени негодни имунни агенти (такива, които атакуват свои агенти) да оцелеят, съответно
водейки до автоимунни реакции. Хофмайър и Форест предлагат 2 метода за справяне
с този проблем – активационни и адаптивни прагове. При откриване на съвпадение с
антиген, имунната реакция не се задейства веднага; вместо това се поддържа брояч
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на съвпадения; при надхвърляне на активационния праг на броя съвпадения, се задейства имунна реакция. Всеки имунен агент поддържа собствен брояч. Към броячите се прилага и времево зануляване – при липса на съвпадение за определен интервал
от време, броячът се занулява автоматично. Имплементацията на втория праг касае
чувствителността на цялата система. При първа активация на агент в дадена околност
(или в цялата система), самият активационен праг бива намалян като стойност, което
прави по-вероятна активацията на имунна реакция от всеки имунен агент в близост.
Това може да е полезно при патогенна атака от няколко различни патогена.
Алгоритъмът Artificial Immune Recognition System принадлежи към групата на
Изкуствените имунни системи. Разширения на алгоритъма са Artificial Immune
Recognition System 2 (AIRS2) [8] и Parallel Artificial Immune Recognition System [9].
Както и сходния алгоритъм CLONALG, този алгоритъм също се базира на теорията
на Бърнет. След разпознаване на патоген, даден имунен агент се мултиплицира (клонира), след което следва диференциация на копията на плазмени клетки и клеткипамет. Плазмените имат кратък живот и подпомагат бъдещото клониране на имунния
агент, докато клетките-памет имат дълъг живот и биват в очакване на повторна поява
на патогена. При клонирането са възможни случайни грешки при копирането на гена
(наречени соматични хипермутации), които променят рецепторите на имунните
агенти, съответно променяйки в последствие генофонда на клонираните имунни
агенти. AIRS алгоритъмът цели да генерира подходящи вектори от реални числа,
способни да класифицират шаблони входна информация. Алгоритъмът поддържа
набор от клетки-памет и кандидати за такива. Тези клетки са изложени на обучителните данни и биват обучени след единствена итерация на алгоритъма. След тази
стъпка, кандидат-клетките с най-висока активация биват клонирани и мутирани и
после добавени към общия набор, състезавайки се с наличните за участие в следващото поколение. В добавка, ресурсите на дадена клетка също могат да бъдат критерий за селекция. Под ресурси се разбира комбинацията от степен на активация и брой
копия, които клетката може да създаде. За изчисляване на активацията се използват
мерки за сходство, като например Евклидово разстояние. Соматичната хипермутация
(която определя нивото на вариация в следващото поколение) е обратно пропорционална на степента на активация. По същността си AIRS е алгоритъм за контролирано
машинно обучение, който извършва класификация. Традиционно входните данни се
нормализират в интервала [0,1). Клетките-памет могат да бъдат инициализирани със
стойности от обучителния набор данни.
Последният алгоритъм, разгледан в статията, е алгоритъмът на Дендритните
клетки. Вдъхновен е от теорията на опасността при имунната система на бозайниците. Теорията е предложена от Матцингер [14]. Според тази теория ролята на имунната система е да реагира на сигнали за опасност, вместо да разгрaничава собствени от
чужди агенти. Дендритните клетки са вид клетки, реагиращи на специфични сигнали
за опасност. Клетките биват три основни вида: „незрели”, които реагират частично на
сигнали; „полузрели”, които определят даден антиген кат безопасен; „зрели”, които
разпознават антиген като опасен и задействат имунна реакция, сигнализирайки
Т-клетките. Целта на алгоритъма е да обучи „зрели” клетки, притежаващи информация за класифицирането на нормални и аномални входни данни. Три асинхронни
процеса се използват за обучението – миграция на „незрели” клетки; преобразуване
на мигрираните клетки в полузрели или зрели, според натрупания отговор; етикиране
на данните на база композицията на подпопулациите от клетки, реагиращи на съответния шаблон. Алгоритъмът традиционно оперира с дискретни, категорални или
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ординални входни данни и 2 сигнала – за опасност и за безопасност. Не е задължително двата сигнала да се допълват, допустимо е да пренасят противоположна
информация. Числовото изражение на сигналните стойности е вероятностно. Миграционните прагове се задават за всяка клетка поотделно. Алгоритъмът на дендритните
клетки не е специализиран за класификация. Може да бъде използван за засичане на
аномалии и филтриране на данни, най-често в реално време.
V. Практическа демонстрация на имунен алгоритъм
За тест на описаните алгоритми са използвани модифицирани кодове от [15]. В
настоящата секция е илюстрирана работата на алгоритъма CLONALG. За тестов
проблем е избран проблемът за намиране на глобалния минимум на функцията y=x2-x.
Решението на задачата е x=0,5. В следващите таблици са показани резултатите от
изпълнението на алгоритъма с различни параметри при фиксиран брой итерации 500
и начален размер на популацията 10. Тестваните параметри на алгоритъма са:
1.
2.
3.
4.

Брой индивиди, избрани за клониране на всяко поколение (размер на
селекцията) – петте най-добри антитела (индивида) от всяко поколение по
критерий афинитет
Скорост (коефициент) на клониране – броят копия на избраните за клониране антитела, който бива генериран на следващото поколение
Брой генерирани нови клетки на всяко поколение
Скорост на мутацията – стойността, с която антителата биват променяни
на всяко поколение

Антителата в експиремнта са стойности на аргумента, а афинитетът на антителата е стойността на функцията. Като контрола са избрани следните параметри:
1. Брой индивиди за клониране (размер на селекцията) - 5
2. Скорост на клониране - 5
3. Брой генерирани нови клетки - 5
4. Скорост на мутацията – 0.3
Резултатите от изпълнението на контролната настройка са представени в следващата таблица. На фиг. 1 е представена графиката на осреднените стойности на
афинитета на 5-те най-добри индивида от всяко поколение (итерация).

5-те най-добри индивида

Афинитет

0.49975607
0.49962144
0.49910638
0.49833958
0.50247878

-0.24999994049925314
-0.24999985669414207
-0.24999920144092902
-0.24999724301312415
-0.24999385563476678

В Таблица 1 са показани резултатите от изпълнението на алгоритъма с различни
скорости на мутация.
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Размер
на
селекцията

Скорост
на
клониране

Брой
нови
антитела

Скорост
на
мутацията

3-те найдобри
индивида

Афинитет
на 3-те
най-добри индивида

10

5

5

0.2

0.50009395
0.50060528
0.49893976

-0.24999999117344357
-0.24999963363609695
-0.24999893170491352

10

5

5

0.9

0.50009395
0.50060528
0.49896642

-0.24999996625982507
-0.24999878949371274
-0.24999719298007073

Таблица 1 – Тестове с различни стойности на скоростта на мутация
Таблица 2 са представени резултати от изпълнение на алгоритъма при различен
размер на извадката за селекция.
Размер
на
селекцията

Скорост
на
клониране

Брой
нови
антитела

Скорост
на
мутацията

5-те найдобри
индивида

Афинитет
на 5-те
най-добри индивида

7

5

5

0.3

0.50042603
0.49923622
0.50095199

-0.24999981849793668
-0.24999941663744532
-0.24999909370672596

4

5

5

0.3

0.50087266
0.50146564
0.49731521

-0.2499992384681744
-0.2499978518868819
-0.24999279190678642

Таблица 2 – Тестове с различни размери на селекцията
В Таблица 3 са представени резултатите от изпълнението на алгоритъма при
различна скорост (коефициент) на клониране
Размер
на
селекцията

Скорост
на
клониране

Брой
нови
антитела

Скорост
на мутацията

5-те найдобри
индивида

10

2

5

0.3

0.50011308
0.50025827
0.49969503

-0.24999998721381178
-0.2499999332953612
-0.24999990699544747

10

7

5

0.3

0.49954146
0.49835586
0.50189971

-0.2499997897391852
-0.24999729679481894
-0.24999639110555866

10

9

5

0.3

0.50044507
0.49934019
0.5006899

-0.24999980191565785
-0.24999956465606107
-0.24999952403976788

Афинитет
на 5-те
най-добри индивида

Таблица 3 – Тестове с различни стойности на скоростта на клониране
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В последната Таблица 4 са налице резултати от тестовете на различен брой
случайно генерирани индивиди (антитела, клетки) на всяко поколение.
Размер
на
селекцията

Скорост
на
клониране

Брой
нови
антитела

Скорост
на
мутацията

5-те найдобри
индивида

Афинитет
на 5-те
най-добри индивида

10

5

2

0.3

0.50050172
0.49880369
0.49868691

-0.24999974827378235
-0.24999856883968682
-0.24999827579195516

10

5

5

0.3

0.50012827
0.50014005
0.49984378

-0.24999998354555658
-0.24999998038620058
-0.24999997559653905

10

5

7

0.3

0.49978817
0.49953805
0.49931296

-0.24999995512878495
-0.2499997865978806
-0.24999952796997504

Таблица 4 – Тестове с различни стойности за броя нови антитела
на всяко поколение
Тестваните параметри на алгоритъма резултират в сходни стойности поради големия брой итерации и относително семплия проблем за оптимизация.

VI. Приложения на имунно-базираните алгоритми – настояще и бъдеще

Важно приложение на машинното обучение е в големите данни. Техниките за
машинно обучение са решение на множество проблеми свързани с обработката, достъпа и съхранението на големи масиви от данни. Машинното обучение се използва
не само от софтуерно специализираните компании, но също и от голям брой компании, заети с информационна обработка (например новинарски и финансови). Предимства на ИИС са висока степен на паралелизация, относително лесна имплементация и лесно адаптиране за решаване на широк спектър от проблеми. Изкуствените
имунни системи могат успешно да адресират проблеми както от контролираното, така от неконтролираното обучение [13]. В [8] ИИС са използвани за изграждане на защитна система срещу хакерски атаки. В [10] е предложен алгоритъм, базиран на дендритни клетки, за засичане на аномалии. В [11] е предложено приложение на ИИС в
препоръчващи системи. Не липсват и приложения на ИИС в инженерните науки [7].
В [12] авторите използват на ИИС за диагностика на електронни системи. В заключение може да се каже, че алгоритмите, вдъхновени от имунните системи, са техники с
потенциал за решаване на голямо разнообразие от проблеми и с желани предимства
пред алтернативни методи.
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НАРАСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ
И ВРЪЗКАТА С ДИНАМИКАТА НА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ
И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Виляна Янкова Русева, докторант
Бургаски свободен университет

INCREASE IN MANAGEMENT CAPACITY AND RELATIONSHIP
WITH THE DEVELOPMENT DYNAMICS OF SMALL AND
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Резюме: Малките и средни предприятия (МСП) бележат изключителен ръст и
отстояват своята важност в икономическата действителност през последните
десетилетия. Те, че представляват източник на добавена стойност и предлагат
значителна част от работните места. За да се извлече максимална ефективност
от заемащите значителен дял МСО, освен продуктово подобряване на качеството,
ясно се осъзнава и необходимостта от развитие на управленския капацитет като
основна движеща сила за развитието на предприятията..
Ключови думи: управленски капацитет, мениджмънт, предприемачество, малки и
средни предприятия, обучение, коучинг, бизнес консултиране
Abstract: Small and medium-sized enterprises (SMEs) have shown exceptional growth and
have shown their importance in economic reality over the last decades. They are a source
of added value and offer a significant share of jobs. To maximize efficiency by those who
hold a significant share of IAS product quality improvement, there is also a clear
awareness of the need to develop management capacity as a key driver of enterprise
development.
Key words: management capacity, management, entrepreneurship, small and medium
enterprises, training, coaching, business consulting
Увод
В настоящият доклад ще се синтезират най-важните теоретични понятия касаещи предприемачеството, ролята и значението на малките и средни предприятия,
системата от управленски ресурси, процеси и технологии, организирани и конфигурирани по подходящ за реализиране на бизнеса начин, така че да бъдат постигнати
бизнес целите. Основната концепция, която заляга в анализа е, че успешното функциониране на фирмата зависи по един или друг начин от специфичната дейност на
всички заинтересовани лица – това са не само нейните собственици, но и служители,
контрагенти, държава и местна власт. А това се постига именно чрез максимизиране
на мениджърските компетенции, водещи до удовлетворяване на интересите на заинтересованите лица, изразяващо се в динамиката на развитие на МСП.
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Дефиниране на понятието МСП

Според основните дефиниции в съвременната научна литература, предприятието може да се определи като (Благоев и др., 2010 г.):
 Сложно обединение на материални и човешки ресурси, които се организират
и координират с цел производство на определени блага
 Стопанска организация, която самостоятелно упражнява стопанската си дейност, самостоятелно взема решения и определя икономическото си поведение в съответствие със собствените си индивидуални цели
 Съвкупност от ресурси , насочени към постигане на определена бизнес цел
 Система от ресурси, процеси и технологии, организирани и конфигурирани
по подходящ за реализиране на бизнеса начин, така че да бъдат постигнати
бизнес целите
 Цялостен производствен, търговски и потребителски организъм, в който
социално-икономическите отношения се намират в единство
Същност, роля и значение на малкия и среден бизнес
През последните 15-20 години в икономическата теория и практика се наблюдава определен интерес към проблемите на възникването, развитието и просперитета на
малките фирми. Причината за това е, че делът и значението на малкия бизнес непрекъснато расте както в развитите пазарни икономики, така и в страните, намиращи се
в началото на развитие на пазарното стопанство.
Разрастването на сектора дребен бизнес в западните страни се оценява като сигнал за преход от мениджърска към предприемаческа икономика. У нас и в другите
страни от Източна Европа се наблюдава едновременно преход към нова икономическа система, към мениджърска и предприемаческа икономика. От възможностите, които икономическата свобода разкрива, се възползват не само мениджърите на старите
предприятия, но и хиляди свободни хора, които искат да постигнат материалната основа на своята независимост, а именно – малкия бизнес.
Съществуват разнообразни мнения относно причините за растежа на малките
фирми и самозаетостта през последните години. Някои специалисти разглеждат растежа на малкия бизнес като краткосрочна реакция на преструктурирането на големите фирми, други ги считат за продукт на дългосрочните промени в икономическата
структура, която се очаква да даде положителни резултати. Като обяснение на тенденцията за нарастване броя на новите фирми се посочват големия брой макроикономически фактори, за основни от които се считат:
Разрастване на сектора за услуги
Една от най-забележителните характеристики на индустриалните общества през
последните три десетилетия е нарастване на заетостта в сферата на услугите в сравнение с производствения сектор. Тъй като в сектора на услугите малките фирми доминират в много по-голяма степен, отколкото в производството, тази промяна трябва
да доведе до увеличаване на заетостта в малките фирми. В по-малка степен увеличаването на работните места в сферата на услугите (на т.нар. бели якички) отразява и
отделянето на някои функции по сервиза от производствените фирми.
Безработицата
Увеличаването на безработицата в много от страните в преход и тези от ЕС през
последните години се разглежда като съществена причина за нарастването на малкия
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бизнес по два начина. Първо, тя действа като изместващ и мотивиращ фактор, като
поставя пред хората нова възможност – самозаетостта. На второ място, въпреки неблагоприятната среда, която създава, рецесията е в състояние и да увеличи възможностите в областта на бизнеса. В такива периоди се увеличава предлагането на евтино оборудване втора употреба и се появяват пазарни ниши пред новите, гъвкави, специализирани фирми с по-ниски общи разходи от тези на големите предприятия.
Необходимо е обаче да се отбележи, че безработицата е в състояние да увеличи предлагането на предприемачи, но не винаги увеличава дела на заетостта в малкия бизнес,
тъй като новите фирми просто изместват старите. Затова безработицата действа като
фактор в единство с други налични такива, а не самостоятелно
Увеличаване на доходите и промяна в пазарното търсене
Третият макроикономически фактор, предлаган за обяснение на нарастването на
малкия бизнес, включва промените на пазарите, а не толкова предлагането на предприемачите. Смята се, че съвкупното увеличаване на разполагаемия доход в индустриалния свят през б0-те и 70-те години води до промяна в образците на търсене по
посока на оттегляне от масовите, стандартизирани стоки към по-разнообразните и
пригодени към клиента стоки, които ефективно се произвеждат от дребни производители. Гъвкавите и специализирани фирми са в състояние да конкурират и изпреварят
големите предприятия именно на разширяващите се пазари на „персоналните“ стоки.
По този начин висококачественото занаятчийско производство очевидно се стимулира от увеличеното търсене на специализирани стоки и услуги, а те най-често се
предлагат от малки фирми, особено където може да се установи подходяща форма на
организация на бизнеса.
Техническата промяна
Революцията в микроелектрониката и в другите производствени технологии
през последните няколко десетилетия намали бариерите пред навлизане на определени производства, като позволи на по-малките фирми да бъдат по-ефективни от големите и увеличи гъвкавостта на оборудването. Съвместно с увеличаването на пазарното търсене на специализирани продукти, тези технически промени подобряват способността на малките фирми за адаптиране към пазара. В секторите, където технологичната промяна е съществено конкурентно предимство, и в традиционните такива,
където новите технологии могат да увеличат гъвкавостта, малките фирми капитализират своето вътрешно предимство – способността за бърза реакция на пазарната
промяна и способността да се произвежда висококачествена и нестандартна продукция, която се конкурира ефективно с тази на големите фирми, които разчитат на масовото производство за намаляване на разходите
Фрагментацията на големите фирми
Възраждането и нарастването на малките фирми може да бъде отнесено към
променените стратегии на големите фирми. Много големи фирми в края на 70-те и
началото на 80-те години реагират на нарасналата несигурност на пазарното търсене,
технологичните иновации и трудовите пазари с разчленяване на своите процеси и
чрез субконтракти, лицензи или франчайзинг за дейностите си.
Относно влиянието на този икономически фактор има различни разбирания,
които са базирани на регионални и национални характеристики и закономерности на
малкия бизнес. Това е логично, тъй като зависимостта между фрагментацията на го232
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лемите фирми и формирането на нови фирми показва различни стойности по географски региони. Например Shut и Whittington предполагат, че по-подходящо е фирмите, създадени чрез фрагментиране на дейности на големите предприятия, да бъдат
смятани за зависими под доставчици, отколкото за независими фирми:
• факторите, влияещи върху експанзията на малките фирми, са взаимосвързани
и не действат изолирано;
• съществуват различия между регионите и страните по отношение на видовете нови фирми и на процесите, водещи до тяхното създаване.
Взаимозависимостта на икономическите фактори и пазарните и технологичните
промени е важна за увеличаване необходимостта от осигуряване на гъвкавост в производството и по този начин осигуряване на значителни предимства за малките фирми. Аналогично, икономическата рецесия, нарастването на броя на работните места в
сферата на услугите и търсенето на специализирани нестандартни услуги, могат да се
смятат за стимулиращи създаването на нови фирми фактори.
По-голямата част от посочените макроикономически фактори (безработица,
фрагментация и техническа промяна) обуславят възникването и функционирането на
малкия бизнес и в страните от Централна и Източна Европа (в частност и в
България). Заедно с тях съществуват специфични за страните, намиращи се в началото на пазарна икономика, исторически и икономически предпоставки, които генерират самостоятелната бизнес инициатива. По-важните от тях са свързани със смяната
на модела на икономическата система, оттеглянето на държавата от повечето сектори
на националното стопанство и правно регламентираната възможност на собствениците да се разпореждат, стопанисват и контролират собствеността си. Предприемаческата инициатива, основана на частната собственост, съчетана с ниска капиталова осигуреност, се реализира в най-висока степен чрез създаване на малък бизнес (Бизнес
предприемачество, 2016 г.).
Малкият бизнес с присъщата си гъвкавост се утвърждава на пазара с ограничен
пазарен дял, което не предизвиква сътресения в едрия капитал. Приоритетната му
способност оперативно да отговаря на колебанията на пазарната динамика го прави
особено привлекателен за огромна част от потенциалното предприемаческо съсловие.
Данните показват, че доминиращата част от предприятията в България са микропредприятията брой служители от 0 до 9. Тяхното участие в общия брой дружества
е 92%nМСП участват със 7,4%, докато големите предприятия представляват само
0,2% от всички дружества в България. МСП играят особено важна роля в „нефинансовата бизнес икономика“ в България. Те представляват 66% от добавената стойност
и повече от три четвърти от заетостта сравнение със средния за ЕС от 57% и съответно с две трети. За микропредприятията, добавената стойност на МСП и дяловете на
заетостта са приблизително съпоставими с тези в ЕС като но в случая на малките и
средните предприятия те са над средното за ЕС. Секторите на производство, търговия
на едро и дребно генерират половината от добавената стойност на МСП. Общият им
дял е с почти 10 процентни пункта по-висок от средния в ЕС. Тези двата сектора
представляват 58% от заетостта на МСП. Добавена стойност на МСП в „нефинансовия сектор“ бизнес икономика се е увеличил с 12% през 2008-2015 г. Това произтича
главно от много силен растеж на микропредприятията, чиято добавена стойност
надвишаваше нивото от преди кризата с 37%.
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Табл. 1. Разпределение на малките и средни предприятия в България
Брой МСП
1
2
3

1
2
3

2010

Микро предприятия
(0-9 служители )

2011

2012

2013

2014

2015

2016

337147 336631 342934 348372 354988 363905

n/a

МСП
(10-249 служители)

29030

28853

28365

28265

28165

28816

n/a

Големи предприятия
(250 + служители)

752

756

737

746

752

739

n/a

Процент %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Микро предприятия
(0-9 служители )

93%

92,0% 92,2% 92,3% 92,5% 92,4%

n/a

МСП
(10-249 служители)

8,6%

7,9%

7,6%

7,4%

7,4%

7,4%

n/a

Големи
(250 + служители)

0,2%

0,2%

0,2%

0,3%

0,1%

0,2%

n/a

Данни НСИ, изследване на автора
Добавената стойност на малките фирми нараства умерено с 9%. Добавената
стойност от средните предприятия остават малко под нивата преди кризата. Освен
това, МСП заетостта е намаляло с 5% през 2008-2015 г. и все още не е възстановена
от кризата (Baltov, 2017).
В България обаче, страната като цяло (оттук и всичките й райони) значително
изостава по технологичен/иновационен потенциал за растеж, по подготвеност за използване и по използване на ИКТ. Наблюдава се ясна тенденция, както и в ЕС, разходите за изследвания и развитие да се извършват в най-силно развитите райони. Така
например 80% от всички разходи са извършени в Югозападния район (и основно в
столицата). В същото време тази относителна концентрация на разходите за НИРД се
дължи в много голяма степен на публичните разходите и заведенията за висше
образование, отколкото на мащаба на разходите на производствените предприятия
(Балтов, 2008 г., с. 110).
В монографията на проф. Балтов (Балтов М., 2013 г. с.120) „Бизнес проекти и
инвестиции в предприемачеството и иновациите” са изведени множество характеристики на сектора на МСП в България. Те касаят и долната класификация на силни и
слаби страни, възможности за развитие и заплахи за българските МСП.
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Табл. 2. Силни слаби страни, възможности за развитие и заплахи
за българските МСП
Силни страни

Слаби страни

Ускоряване на ежегодното нарастване на
приноса на МСП в добавената стойност и
БВП

Ниска производителност на труда –
два пъти по-ниска от тази в големите
предприятия

Нарастване приноса на МСП в общата
заетост в икономиката

Недостатъчна конкурентоспособност
поради трудоемко, материалоемко и
енергоемко производство

Нарастване дела на МСП в ДМА
По-бързо нарастване на оборота, реализиран от МСП в сравнение с този на големите предприятия
По-високи темпове на нарастване на БДС
и производителността в МСП в сравнение
с големите предприятия и общо за икономиката
Очертаване на тенденция към окрупняване на малките и средните предприятия
Постепенно осъзнаване ролята на иновациите като решаващ фактор за конкурентоспособност
Гъвкавост и възприемчивост, способност
за импровизиране
Стремеж за разработване на собствен дизайн и продажба на изделия под собствена търговска марка
По-тясна ориентация към потребностите
на клиента

Недостатъчна подготовка за единния
европейски пазар
Слаба информираност за възможностите на европейските фондове
Липса на капацитет за разработване на
проекти и усвояване на средства от
еврофондовете
Ниско технологично ниво
Недостатъчно използване на информационни технологии и изграждане
Ниски инвестиции в знание, отсъствие
на партньорства с изследователски
организации
Ниска степен на активност на МСП
при патентоване на продукти и услуги
Концентрация на пълномощията в топ
мениджърите и ниска степен на използване на професионални управленски кадри
Ниско качество на маркетинговите
стратегии
Неспециализирано дребно производство; липса на уникална продукция
Недостатъчна организираност и колективно лобиране
Липса на алтернативни финансови източници за бизнеса
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Възможности за развитие

Заплахи

Хармонизиране на българското законодателство в областта на МСП с европейското

Недостатъчно развита транспортна и
комуникационна инфраструктура
Силна зависимост от вносни енергоресурси, суровини, материали

Хармонизиране на дефиницията за МСП
с европейската (в частност – Закон за счетоводството)
Подобряване на институционалната среда
за развитие на МСП
Подобряваща се бизнес среда – намаляване на административните бариери, по-голяма прозрачност на процедурите, ускоряване на търговската регистрация
По-широки възможности за участие в
проекти и програми на ЕС
Подобряване на информационното обслужване на МСП /по отношение на законодателни промени, стратегическа и
програмна рамка за усвояване на средства
от европейските фондове, технология на
разработване на проекти
Подобряване на достъпа на МСП до
финансиране
Разширяване на проектното и институционално финансиране за МСП
Активно сътрудничество и коопериране с
големи компании
Участие в мрежи от свързани производства /клъстери/
По-голяма ангажираност на държавата и
браншовите организации по отношение
на информационното осигуряване
По-целенасочена подкрепа за иновационно и технологично развитие
Развитие на информационно-консултантски услуги
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Проблемите пред малкия бизнес на общоевропейско ниво са:








Недостатъчно добри социални и данъчни разпоредби, стимулиращи конкретния вид бизнес – това считат 31% от предприемачите като основна
пречка пред бизнеса им;
Липса на квалифицирана работна ръка – 15%;
Затруднен достъп до финансиране – 14%;
Липса на защита срещу конкуренцията, идваща извън Европейския съюз –
11%;
Липса на достатъчен производствен капацитет – 9%;
Липса на достатъчно специализирани консултации за развитие на бизнеса –
6%;
Други проблеми – 14%.

От тук се налагат сериозни усилия за насърчаване на предприемаческия дух.
Предприемачите – хората, които са в състояние да направят от една идея успешен
бизнес, са жизнената сила на всяка икономика. Те също са ключовият фактор за създаването на работни места, за растежа и конкурентоспособността на европейската
икономика сега и занапред. Един от основните приоритети на Европейския съюз е да
стимулира у младите хора желанието и нагласата да станат предприемачи и поради
това Европейската комисия се старае да работи тясно с отделните правителства на
страните-членки за постигане на тази цел.
Подобряване достъпа до финансиране – стартирането на бизнеса и разширяването му в първите години след създаването му е особено трудно за МСП (Jovanović P.,
1999). Европейската комисия разработва различни програми, които улесняват условията за стартиране на бизнес и неговото разрастване.
Финансова подкрепа за МСП чрез програмите на Европейската комисия – МСП
са гръбнакът на европейската икономика и имат най-големия потенциал за създаване
на работни места и растеж. Ето защо Европейската комисия изразходва милиарди
евро за мерки и инструменти, специално създадени за подобряване достъпа до
финансиране на вече действащите МСП, за подобряване на иновативния потенциал
на тези предприятия, за подкрепа на регионалното развитие на МСП, както и за стимулиране на предприемаческия дух и инициатива.
Опростяване на административната среда за МСП – Европейският съюз полага
невиждани досега усилия за ограничаване на бюрокрацията и насърчава отделните
правителства да следват тази политика.
Защита на лоялната конкуренция – конкурентният пазар предоставя най-добрите гаранции на европейските МСП при търсенето на ефективност и реализирането на
иновативния потенциал. Ето защо Европейският съюз провежда строга политика на
защита на конкуренцията и брани МСП срещу непазарното поведение на някои икономически субекти.
Насърчаване на предприемачите да следват принципите на устойчивото развитие – развитието конкурентоспособността на предприятията, съчетано със социалната отговорност на предприятията и спазването на нормите по опазване на околната
среда, позволява постигането и поддържането на висок жизнен стандарт, благосъстояние и сигурност на населението в целия Съюз.
Насърчаване внедряването на стандарти – стандартизацията е важен процес за
предприятията, защото създава една стабилна рамка, в която те могат сигурно да работят и много по-лесно да стъпят на чужди пазари. За предприятията стандартите са
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нещо като общ търговски език, на който производители и потребители се разбират
прекрасно. Интернационализация на МСП – един от големите успехи на Европейския
съюз е създаването на огромен единен пазар от над 450 милиона потребители. Това
предоставя на МСП необятни възможности за растеж.
От съществено значение за изясняване на понятието и предмета на организационно-управленската система е разбирането на функцията, която тя изпълнява.
Това вече предполага разграничаване на понятията „ръководство“ и „управление“.
Известният български изследовател проф. Иван Николов твърди, че те могат да бъдат
систематизирани в три аспекта, в рамките на може да бъде най-добре разкрито съдържанието и основните характеристики на ръководството, а именно:[5]
 Ръководенето, като една от функциите на управлението – вземане на решения, които осигуряват целенасочено поведение на ръководния обект и контролът
върху тяхното изпълнение
Функционирането на социалните обекти като цяло е постига чрез процеса на управление, чиято неотменна и главна съставна част е вземането на ръководни решения. Обикновено извършването на тази част на процеса изисква специализация и специфични компетенции и се свързва със създаването на обособен орган, който изпълнява функцията ,,вземане на решения и организационно и пространствено е обособен от останалите части на системата за управление. Той се нарича ,,ръководство“, а
самата функция – ,,ръководене“.
 Ръководство – като структура, структурен аспект на ръководството, който
се изразява в отношението „ръководещ-ръководен“. Ръководството е проява на вертикално разделение на управленския труд и е градивен елемент на всяка организация.
 Ръководството като съставна част, орган, елемент на системата. Или става
дума за ръководителя, ръководния орган, който реализира ръководни функции.

Специализацията и разделението на управленския труд довеждат до обособяването на различни категории кадри, работещи в сферата на управлението. В зависимост от тяхната функционална роля в процеса на управление, както и в зависимост от
съдържанието на труда, се обособяват три относителни подгрупи: ръководители,
специалисти и технически изпълнители (обслужващ персонал).
Трите категории умения на ръководителите в зависимост от мястото им в йерархията, според Даниел Катц [Кац, 2015) Даниел Катц счита, че уменията на ръководителите не са едни и същи, а различни, защото функциите, които ръководителите изпълняват са различни. А функциите на ръководителите са различни, защото позициите им в йерархията на организацията са различни.
Подобно становище е добро обяснение на въпроса защо трябва да изискваме
точно определено умение от ръководителя.
Уменията на ръководителите

Даниел Катц счита, че уменията на ръководителите се предопределят от трите
нива на управление в организацията. Това са:
1. Институциалното (висше) ниво на управление
2. Управленското (средно) ниво на управление
3. Техническо – (низово) ниво на управление
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Затова и Катц разделя уменията на ръководителите в 3 категории:
1. Концептуални умения
2. Хуманитарни умения
3. Технически умения
Според него и трите категории умения се използват от ръководителите на всички равнища в организацията, но тяхното съдържание е различно на различните нива
на управление.
1. Концептуални умения

Ръководителите с концептуални умения виждат, вникват и разбират нещата на
едно абстрактно равнище на анализ. Всеки се нуждае от концептуални умения, но
техният относителен дял е най-голям за висшите ръководители, съответно намалява в средното и низово равнище на управление в организацията.
Концептуалните умения означават способност да се вижда цялостната картина
на един проблем и неговото решение. Така например, когато ръководителят на институциално равнище се занимава с планиране, той има нужда от концептуални умения и размишления от гледна точка на тенденции, вероятности, модели и връзки.
Концептуалните умения на висшите ръководители гарантират способност да се
предвижда или да се оценява значимостта на стратегиите на организацията.
2. Хуманитарни умения
Хуманитарните умения представляват способност за работа и разбиране с останалите хора за мотивиране, лидерство и разрешаване на конфликти. Отнасят се до
способности да се избират, направляват и ръководят хора както индивидуално, така и
групово. Хуманитарните умения са важни за ръководителите от всички равнища
в организацията.
Така например, ръководителите от висше равнище трябва да притежават и използват хуманитарни умения за ефективна работа с мениджърите от организацията и
с групи извън организацията.
Ръководителите от средните равнища на организацията се нуждаят от хуманитарни умения, за да управляват ефективно индивиди и групи от широка гама на техническите области и да си взаимодействат продуктивно с всички мениджъри.
Ръководителите от ниските равнища трябва да използват хуманитарни умения,
за да мотивират и координират работата на подчинените им.
3. Технически умения
Техническите умения са нужни на ръководителите, за да знаят и могат да използват техника, подходи и технология, необходими за изпълнение на дадена задача.
Хората с технически умения са специалисти в своята област – плановици, счетоводители, строителни инженери, машинни инженери и др.
Относителната значимост на техническите умения на управленската дейност
намалява при ръководителите от по-високите равнища на организацията. Ръководителите на по-ниски равнища, особено на техническо равнище, се нуждаят от
значителни технически умения, за да разбират как функционират различните части
на ръководения от тях сектор.
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Всички ръководители трябва да притежават достатъчни технически умения, за да се изпълни работата, за която отговарят.
Идеята на Даниел Катц да се диференцират уменията на ръководителите според
позицията им в йерархията заслужава внимание. Благодарение на нея можем да улесним работата си в подбора, обучението, планирането на кариера и оценка на работата
на ръководителите.
Матрицата на Ансоф и стратегии за растеж и мениджърското развитие [7]
Един от методите на анализа на стратегическо планиране, който може да се използва за оценка на риска на стратегическия избор е матрицата на Ансоф, или понякога наричана също матрица на продукт/пазарен растеж. Стратегическо планиране
Съществуват много ситуации през различните периоди от цикъла на живот на една
организация, когато е необходимо да се вземе решение относно по-нататъшното развитие на организацията, например, за разширяване на бизнеса, промяна на бизнес индустрията, промяна на пазарния сегмент, международно развитие, разработка на собствена марка и др. От горното следва, че най-трудното не е какви са възможностите,
а как да се подберат онези, които са най-подходящи за определената организация и
условията на средата, в която то оперира. Матрицата на Ансоф дава възможност за
оценка на опциите и да се избере най-подходящото стратегическо решение за определената ситуация, което ще доведе до най-висока възвращаемост върху планираните
потенциални инвестиции. Матрицата на Ансоф е публикувана през 1957 г. в списанието на Харвард, което открива възможност за малките и средни организации да
планират стратегически своя растеж.

Матрицата на Ансоф
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Матрицата на Ансоф и мениджърското развитие
Матрицата на Ансоф може да се използва както от организации, така и от отделни личности. Например, един мениджър или служител в определен етап на своята
кариера може да пожелае растеж или промяна, в т.ч. да смени фирмата, в която работи или да поеме по изцяло нов път на развитие.

Матрицата на Ансоф в този случай очертава четири основни стратегии за развитие на бъдещата кариера.
Четирите стратегии за развитие са:
1. Развитие на експертността. Това е стратегия на задълбочаване на съществуващите умения в настоящия бранш, в който работи специалистът.
2. Развитие на уменията. Това е стратегия на придобиване на нови умения,
които да се използват в настоящия бранша, в който работи специалистът.
3. Смяна на бранша. Това е стратегия на насочване в нов бранш, в който
могат да се използват настоящите умения.
4. Преквалификация. Това е стратегия на максимална промяна, при която се
усвояват нови умения, които ще се използват в нов, непознат до този момент бранш.
Еволюцията и революцията на Л. Грейнър – Модел на растеж на фирмата
Основна хипотеза в научните изследвания на Лари Грейнър стои идеята, че
ключът за бъдещият успех на фирмата за крие в нейната собствена организационна
структура. Неспособността на мениджмънта да разбира фирмените проблеми спиращи развитието водят до „замразяване” на сегашното и ниво на еволюция, респективно на провал, без значение какви са пазарните възможности. Грейнър разглежда
ръста на фирмата като серия от „еволюционни„ и „революционни” събития. Моделът
се характеризира с пет фази на фирмено израстване. „Еволюирането от една фаза към
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друга се осъществява чрез промени в организационната структура, стратегии и
поведение на фирмата.“[8]
Със стартирането си в организационно отношение бизнесът се намира в първата
фаза на съзидателност. Изграждането (съзидаването) се осъществява на база добрата
предприемаческа идея за продукт или услуга. Заслугите за успеха на бизнеса са изцяло на основателя й. От фиг. 1.1. е видно, че в началото на създаването си малката
фирма има преобладаващо неформални характеристики в процеса на своята дейност
(„1. Растеж чрез творчество”). Това се отнася както до изпълняваните функции и
длъжности (няколко от един зает), така и до организационната структура, която няма
очертани нива, формална йерархична власт и писани правила и процедури. Основно
тук се залага на мотивацията и творчеството на хората, на опита, интуицията и, разбира се, на метода на „пробите и грешките“. В края на фаза 1 се появяват екстремни
ситуации, които сигнализират за криза в ръководството (лидерството), означена е
като криза 1. С растежа на фирмата този доминиращ стил на ръководство и
организация изпада в „революционна ситуация“, т.е. в криза. Промяната трябва да
бъде направена чрез въвеждането на необходими промени (кризата в ръководството
да бъде отстранена чрез въвеждането на принципа на „насочването“).
Логично е следващата фаза (фаза 2) в организационното израстване да разрешава кризата в ръководството (лидерството). Тя е наречена фаза на израстване чрез
ръководство (направление). С цел да извади организацията от кризата ръководителят
взема решения по приоритет, разпределя задачите и осъществява контрол. На мястото на досегашната импровизация следва да се въведат известни правила и стандарти,
които да позволят следването на една главна (стратегическа) цел и организационното
й осигуряване. Появява се силна необходимост от делегиране на някои от досега
изпълняваните от предприемача управленски функции по нива на управление и по
отделни длъжности. В резултат възниква основният проблем – за разделението
между функцията на собственическите права и мениджърските функции. Проблемът
е много съществен, тьй като много собственици на малки фирми не желаят да предоставят на други част от властта си, функциите и информацията, необходима за тяхното изпълнение. Тези, които не предоставят такива права, се опитват да задържат
старата организационна структура, която преди е „вършила работа“, но не и сега.
Като резултат – много често такива фирми не само западат, но и банкрутират.
В края на втората фаза се появява нова криза – криза на самоуправлението
(автономията) (криза 2). Работещите във фирмата придобиват повече умения в своите
повтарящи се оперативни действия от мениджъра на съответното равнище. Непрекъснатото напътстване от мениджъра не ги мотивира и води до напускане, тъй като
липсва възможността автономно да вземат решения, които са в тяхната компетентност. Появява се посочената криза на самоуправлението (автономията).
Кризата на самоуправлението (автономията) може да се разреши чрез делегиране права и отговорности на повече хора във фирмата. Важен момент при разрешаване на кризата е преценката на колко хора и на кого точно да се делегират права и
да се търси отговорност.
Когато ръстът на фирмата е вече факт (бизнесът се стабилизира, въпреки че като цяло стъпката му намалява), се появява ново несъответствие между желаното и установилото се състояние. Появяват се потребности от по-ясни правила за поведение и
процедури за изпълнение, тъй като се увеличава обема на продуктите за пазара,
които трябва да имат едни и същи характеристики. Налице са и конфликти между
старите и новопривлечените (по времето на започването на ръста) служители, тъй
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като със старите (или поне с част от тях) предприемачът запазва значими неформални отношения, докато с новите служители тези отношения са повече формални.
Същевременно в редица от случаите предприемачът – делегирал вече редица права и
отговорности, запазва общия контрол за себе си, виждайки, че контролът започва да
му се изплъзва. В резултат на нарастващия размер на организационната структура на
управление и на фирмата, предприемачът започва да централизира отново дейността
при себе си. Подобно действие предизвиква т.нар. „3. Криза на контрола“, която
може да бъде преодоляна чрез въвеждане на по-голяма децентрализация, делегиране
и подходящи координационни механизми. При това положение се търси рационалният баланс между фирмените стратегически функции (държани от собственика и
висшите мениджъри) и бизнес стратегическите функции и останалите оперативни
дейности – периметър на мениджърите в подразделенията или бизнес единиците (в
случай, че фирмата се е разраснала в организация от холдингов тип).
Четвъртата фаза или фазата на зрелостта означава същевременно и фаза на
бюрократизираната организационна структура („4. Криза на структурата/Криза на
червената лента”). След периода на стабилни продажби и печалби настъпва период
на изчерпване на жизнения цикъл на продукта, при който започва и спадане на продажбите и печалбите. Същевременно силно формализираната и рутинна структура по
силата на инерционния ефект продължава да „работи“, макар и неадекватно на новите условия. Защото формализацията и рутинността й не позволяват развитие на иновационния процес, а следователно и поддържане на формулираната стратегия. При
това положение, ако ръководството е взело решение за смяна на продукта или пазара,
тази структура започва да играе задържащо въздействие и затова трябва да се промени. Основният метод за тази промяна (фаза 5) е в смяната на нейния тип, като
основата й – установени правила и процедури, се заменя с нова основа – мотивация и
сътрудничество („5. Растеж чрез сътрудничество”). Тази нова, „по-мека“, организационната структура на управление позволява не само запазването на досегашните резултати, но и нови пробиви (т.е. ръст), ако новата или модифицираната стратегическа
цел предвижда това.
В последната, пета фаза, в зависимост от конкретния случай може да се запазят
постигнатите резултати (стратегия на защитник), да се тръгне към нов растеж (стратегия на просперитет) или към банкрут (стратегия на ликвидация). В зависимост от
избраната стратегия, може да се определи и подходящата за нейното реализиране
организационна структура, както и другите организационни елементи.
В пета фаза бизнесът достига своята организационна зрелост и не се класифицира като малък бизнес.
Изследванията показват, че най-много фирми от сферата на малкия бизнес се
позиционират между кризата на ръководство и четвърта фаза от модела на Лари
Грейнър.
В съвременната предприемаческа дейност в последните години ясно се осъзнава
необходимостта от вътрешнофирмено повишаване на ефективността от управленската дейност. България с членството си в ЕС, става обект на финансиране по различни оперативни програми с цел подобряване на бизнес средата. Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ ясно задава параметрите сферите на
стимулиране на малкия и среден бизнес.
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I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията:
 Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с
изискванията на национални/европейски/международни стандарти;
 Постигане на съответствие на продукти с национални/ европейски/ международни стандарти;
 Внедряване и сертифициране на добри производствени практики;
 Ре-сертификация на системите за управление;
 Реинженеринг на процесите в предприятията;
 Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина
Видове консултантски услуги с цел подобряване на управленския капацитет
 Стратегическо управление на бизнеса – при този вид консултиране се работи за формулиране насоките за развитие на фирмата, структурата на дейността ѝ,
взаимодействието между отделните звена и екипи, средносрочните и дългосрочните
пазарни перспективи и други.
 Организационно консултиране – ориентирано е към повишаване ефективността на работа вътре в екипите и между отделите, установяване на подходящи
процедури в работата, създаване правила за вътрешна комуникация и други мероприятия, водещи до подобряване на работния процес.
 Управление на продажбите – консултиране, насочено към създаване високоефективна организация на работа в търговския отдел, системи за обмен на информация за клиенти, изграждане на стратегия за продажбите, системи за прогнозиране и
планиране на приходите, методики за поставяне на цели на търговските служители и
системи за контрол развитието на продажбите спрямо целите.
 Системи за мотивиране на търговски екипи – консултиране, свързано с
разработване на схеми за стимулиране на служителите по продажбите, спомагащи за
подобряване на индивидуалните им резултати и повишаване приходите на фирмата.
 Процедури за обслужване на клиенти – консултиране, ориентирано към
изграждане на подходи за първокласно обслужване на клиенти, установяване на стандарти за работа с клиентите, обработка на оплаквания и други.
 Въвеждане в работата на новоназначени служители – консултиране, насочено към създаване на системи за ускорено интегриране на новите служители с цел
самостоятелно поемане на служебните им задължения в кратки срокове след назначаването им.
Вътрешно фирмени обучения като високо-ефективен инструмент за справяне с бизнес предизвикателства:









Увеличаване на приходите.
Намаляване на разходите.
Редуциране или елиминиране на рискове за бизнеса.
Повишаване резултатите на мениджмънта.
Подобряване мотивацията на служителите.
Справяне със стреса и конфликтите в работата.
Подобряване на вътрешно-фирмената комуникация.
Създаване на силно екипно взаимодействие.
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Повишаване продуктивността на хората.
Постигане на по-добри резултати в преговарянето.
Увеличаване удовлетвореността на клиентите.
Намаляване текучеството на персонал.

Експертите съветват: „Защо мениджърите трябва да отделят време за обмисляне
и анализ” (списание Бизнес клуб, Виктор Витански – управител на консултантска
фирма „Вижън Т” ЕООД) 07.08.2017 г.
Хората на ръководни позиции обикновено са изключително ангажирани. Програмата им често е запълнена седмици напред. Ежедневно им се налага да провеждат
различни срещи, телефонни разговори, да пишат мейли, да реагират на нови ситуации и т.н. Дните им са толкова натоварени, че често им се налага да остават след края
на работния ден. Вследствие на това много мениджъри влизат в релсите на оперативно-реактивния подход, който включва фокусиране единствено върху оперативно
изпълнението на ежедневните задачи и реагиране на непредвидени нововъзникващи
неща. Всичко това е важно за работата, но не е достатъчно. Един мениджър трябва
регулярно да отделя време и за самостоятелно обмисляне и анализ на нещата в неговата работа и екипа му. Колкото по-високо е нивото в йерархията, толкова повече
време трябва да се отделя за мислене.
Процесът на обмисляне и анализ при мениджърите има за цел постоянно търсене на начини за оптимизиране и подобряване нещата в работата. Един успешен
бизнес няма горна граница на постиженията. Той е динамична, постоянно развиваща
се система, която непрекъснато въвежда нови продукти, управленски подходи, продажбени системи, мотивационни методи, организационни решения и други. Всяко от
тези неща първо възниква като идея в ума на някого, след което той формулира стъпките за осъществяването ѝ под формата на план. Дотук всичко е на ниво мислене.
Едва след като нещата са ясно конкретизирани на това ниво, могат да последват
физически действия за материализиране на идеята.
Има някои правила, които е важно мениджърите да следват, за да постигат
възможно най-добри резултати в своята мисловна работа:
 На първо място трябва да се създаде навик това да е регулярна дейност с честота поне веднъж седмично в продължение на един час. Така се създават устойчиви
навици за редовно обмисляне, което гарантира, че важните неща винаги ще бъдат на
фокус.
 На второ място мениджърът трябва да обмисля нещата в спокойна обстановка, без да го безпокоят други хора, телефонни позвънявания, външни шумове или
да се изкушава да чете новополучени мейли в електронната си поща. Това е критично
важно, защото всяко прекъсване на мисловния процес, разконцентрира и понижава
ефективността му.
 На трето място по време на мисловния процес е важно да се водят записки,
да се рисуват и схематизират новите идеи, защото така се разгръща креативната страна на ума и паралелно с това се елиминира възможността да се забравят някои неща.
 На четвърто място много полезен инструмент по време на обмисляне е
самостоятелното задаване на въпроси. Тези въпроси могат да бъдат най-различни, в
зависимост от работата на мениджъра и проблематиките, с които се сблъсква, като
например: „Какво мога да направя, за да повиша мотивацията на хората?“, „Какво ни
пречи да постигаме целите си?“, „Как можем да подобрим комуникацията в екипа?“ и
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т.н.. Подобни въпроси стимулират активно мислене за намиране на съответните решения.
 На пето място всяко обмисляне трябва да приключва с планиране на конкретни действия за практическо реализиране на генерираните идеи, защото само тогава този процес има смисъл.
Следването на горните правила осигурява най-висока продуктивност на мисловния процес, което от своя страна води до намиране на качествени идеи и решения.
Всеки мениджър, който направи регулярното обмисляне и анализ неразделна част от
своята работа ще постига значително повече професионални успехи. Той ще може да
идентифицира и разрешава проблемите още в техния зародиш, което ще му спестява
много време и усилия. Също така ще генерира креативни идеи, които ще откриват
нови възможности. И не на последно място екипът му ще работи в много по-спокойна среда, което автоматично ще намали стреса и натоварването, както за служителите, така и за мениджъра.
Консултиране – Федерацията на европейските асоциации на управленските консултантски организации (FЕАCO) дефинира „мениджмънт консултирането” като „предоставяне на независими съвети и помощ по въпросите на управлението, в т.ч. дефиниране и оценка на проблем и/или възможности, съответстващи
препоръки и съдействие при реализацията им”. [9]
Българската асоциация на управленските консултантски организации
(БАУКО), онагледява със следната схема необходимите качества, в правилната
последователност към професионалистите упражняващи консултантска дейност, за
да завършат успешно проект независимо и без надзор. [10]
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Мениджърски умения
Продажбени умения
Екипна ефективност
Водене на преговори
Обслужване на клиенти
Презентационни умения

Слабите резултати във всеки един бизнес обикновено са резултат от лошо управление или липса на управленски умения сред мениджърския екип. Когато една
фирма разчита на недобре подготвени мениджъри, липсва правилната методология в
работата, налице е неумение за мотивиране на персонала от страна на ръководителите, то тогава резултатите рядко оправдават очакванията на собствениците. Ключов
фактор за успеха на една компания е високото професионално ниво на екипа от
мениджъри, които стоят начело на отделите и на върха на компанията.
Първата фаза от процеса на консултиране засяга детерминирането на разпределението на работата между консултант и клиент и самата й концепция. Във фазата на
диагностика, се идентифицира необходимата промяна и се извършва ориентацията
към предложенията за активни действия. При планирането на тези действия, се развиват алтернативните решения, включващи предложения и съответните ограничители (Baltov, 2013, с. 41). Във фазата на въвеждането, промените настъпват и се извършва мониторинг, а на последната фаза (завършване) се приключва цялостно задачата, документират се действията и се финализира споразумението. Това разделение
на процеса не е единствено възможното, но е добра основа за анализ на проблемите и
определяне на степента на намеса на консултанта. Ако се проследи възможната схема
на организиране на консултантската намеса, то тези (намеси) под формата на анализатор, интервенционист, независим експерт и сътрудник изпъкват като най-успешни
(Baltov, 2013, с. 42).
Особено силна е разликата между независимия експерт и интервенциониста,
като при първия говорим за разрешаване на специфична нужда на клиента, а при интервенциониста за подобряване на положението. С други думи, в първия случай,
клиентът е „гладен“ и консултантът (независимият експерт) трябва да „улови” рибата
за обяд. В другата крайност на схемата за намеса са интервенционистите, които
„учат“ клиента, така, че тези нужди да бъдат задоволявани от самите тях.
Индивидуален коучинг

Индивидуалният коучинг е най-ефективният съвременен метод за професионално развитие на мениджърите. Най-важната характеристика на коучинга е, че той помага на мениджърите сами да откриват необходимите им решения. Коучингът води
мениджърите към постигане на нови нива на осъзнаване и разбиране на нещата.
Коучът (водещият коучинга) не предоставя готови съвети или насоки за действие. Той стимулира мениджърите чрез силни въпроси и други коучинг инструменти сами да достигат до правилните решения и да ги реализират. Коучингът винаги е
фокусиран върху това, което е важно за мениджърите. В коучинга няма ограничения
в областите, в които може да се работи. Например един мениджър може да го използва за развитие на лидерските си качества, друг за подобряване на уменията си за
мотивиране на хората, трети за по-добро управление на времето си и т.н. [11]
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Тренинги

Мениджърите преминали през тренингите постигат значително по-високи резултати в работата си, като паралелно с това повишават ефективността на своите екипи.
Фирмите разрешават различни проблеми в мениджмънта, като:
 Затруднена вътрешно-фирмена комуникация.
 Чести конфликти сред служителите.
 Повишено текучество на персонал.
 Ниска мотивация на служителите.
 Увеличение на грешките в работата.
 Регулярно забавяне изпълнението на работни задачи.
 Неефективни организационни структури.
 Ниска продуктивност в работата.
При разработване на вътрешнофирмените тренинги се прави задълбочен анализ
на специфичните потребности за обучение на участниците в контекста на техните
мениджърски позиции, затрудненията, които изпитват в ежедневната си работа, спецификите на бизнеса, ръководените от тях екипи и настоящият им мениджърски опит.
Анализ на анкетата

В проведена анкета бяха зададени въпроси, касаещи нуждата на бизнеса от повишаване не професионалната компетенция и склонността да се използват консултантски услуги с цел максимално реализиране на фирмените цели. Нека разгледаме
въпросите, дадените отговори и анализа към тях.Анкетирани бяха 52 фирми в туристическата индустрия. В понятието туристическа индустрия разглеждаме основните
дейности: хотелиерство, ресторантьорство и транспортна дейност. Бизнес управлението в туризма се осъществява от туристическите фирми, които функционират като
търговски дружества, учредители на които са юридически и физически, регистрирани
по Търговския закон.
Според статистическите данни над 96% от собствеността в българския туризъм
е частна.
Основни икономически индикатори за положителни промени и оценки в развитието на българския туризъм са: практиката на конкурентните цели, стимулиращите
туристическите дейности; подобряващата се инвестиционна среда и увеличаване на
финансирането в туристическата сфера, привличането на чужди инвестиции; насърчаване от държавата на малкия и средния бизнес. Сред анкетираните са предприятия туроператори, турагенти, хотели, ресторантьори, транспортна дейност (в.т.число и
авиокомпании), съюзи на екскурзоводи, от средно управленски кадри до високо управленски мениджмънт (в това число и мениджъри с академични степени във висшето образование, но активно заемащи управленски позиции). Авторът счита, че сектор „Туризъм“ има изключителен принос за икономическото развитие на страната и
значителен дял от БВП. В последните години в този сектор, въпреки че е един от найсилно функциониращите и източник на приходи за държавната хазна, се усеща осезаем недостиг на кадри, което буди съмнения за качеството на услугите. Бизнес управлението на туризъм. Отговорите от анкетата защитават тезата, че при провеждане
на адекватно обучение и допълнителна преквалификация в самата структура и ползването на консултантска услуга би довело до повишаване качеството на продукта/услугата и е ключов фактор при повишаване на динамиката на развитие на малките и средни предприятия.
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Информираност за мерките за подобряване на бизнес средата
Не случайно първият зададен въпрос е по повод осведомеността на служителите
и мениджърския екип за възможностите за обучение и преквалификация, които се
предоставят в днешно време, без значение дали услугата ще е предоставена от
външна консултантска или вътрешнофирмени мероприятия по усъвършенстване.
Силно впечатление прави ниският отрицателен процент (10%), което от своя страна е
знак, че фирмите са вече все по-наясно какви може да са проблемите на фирмата и
къде да търси професионален съвет. (46%) дават колеблив отговор, а положителен
отговор (44%) от запитаните.
10%
44%
46%

Не
Частично
Да

Макар и осведомени за възможностите за подобряване на качеството на управление, реално 50% от запитаните са дали негативен отговор. Причините, за което
може да са от различно естество. (Анкетираните понякога споделят, че в региона не
намират конкретен специалист, като друга причина споделят, че цените на тези услуги от външен специалист не винаги влизат в плановия бюджет на предприятието).
(25%) са дали колеблив отговор, а другите (25%) са дали положителен отговор,
като само някои от тях са пояснили, че имат нужда от „Обучения по маркетинг”,
адвокатски, счетоводни и компютърни умения и консултации. По нататък в анкетата
конкретно са зададени въпроси относно предпочитанията към конкретен консултант
в дадена професионална област. Понякога отговорите не се ограничават до една опция.
Ползвате ли консултантски услуги и какви?
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През последните две години обучение тип тренинг са провели общо 81,1%, като
41, 5% на всичките си служители.Това са доста окуражаващи данни.
Тук може да се спомене, че обучения се провеждат освен по инициатива и за
сметка на предприятието, така и за сметка на държавата по различни програми за
стимулиране на малкия и среден бизнеси развиване на образователната система в
туристическата сфера и работещ туристически персонал със сравнително добри количествени и качествени характеристики.
Провеждали ли сте обучение (тренинг) на персонала през последните две
години?

На този въпрос отговорът не е еднозначен, затова и опциите не бяха ограничени
до една. Като причина „фалит“ отговор са дали 23,1%, фаза „растеж – 42,3%. Другият висок процент (44,2) е в полза на отговора навлизане в „нов бизнес“ .30,9% –
промяна на управленската и организационна структура.
При кое от следните обстоятелства бихте се обърнали към консултантска помощ?
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Сбор от последните две графи е за оптимизация на разходите. Тук процентите
надхвърлят 100% тъй , като повечето от анкетираните дават няколко отговора.
Тук анкетираните дават отговор за най-предпочитаната от тях сфера на услуги
необходими за подобряване на дейността.
В коя сфера чувствате най-голяма нужда от външни услуги и съвети с цел
подобряване ефективността?

Тук отново процентите нахвърлят 100, тъй като преди това бяхме изяснили, че
един отговор не е изчерпателен за пълните нужди на предприятията. В челните
позиции забелязваме вече споменатите „Маркетинг и продажби“ и „Професионален
лидерски коучинг и менторство“, което в не трябва да ни учудва предвид характера
на дейността на туристическата индустрия.
Доволни ли сте от отношението на консултантите?
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Тези, които вече използват услугите на консултирането дават положителен
отговор на удовлетвореност 48,1%, което макар и голяма стойност е по-скоро незадоволително. Тази стойност показва една незрялост в консултирането на този тип дейност и може би недостатъчно специалисти, а оттам и произтичащият проблем с кадрите в тази индустрия. Успокояващ е фактът, че негативен отговор „Не“ за дали едва
9,6%. Голямата разлика идва от неяснотата в качеството на услугите.
Как влияе върху приходите на предприятието и ефективността на
основната дейност на предприятието?

Основен движещ фактор, както в почти всеки бизнес е финансовият резултат. С
подобряване качеството услугите се повишават и приходите. Позитивен отговор са
дали близо 88,2%, разлика не намират 9,8% и едва 2% намират ползването на консултиране и разходите за обучения и допълнителни технологии като реализиране на
разход.
Какви методи за обучение на персонала ползвате?
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„Обучение на работното място“ има най-висок процент дадени отговори, а
именно (67.3%), също така 46,2% залагат на кратко обучение преди започване на работния процес. Разбираемо тук опциите отново са повече от една. Характерът на
високият процент, произлиза по-скоро от сезонния характер на индустрията, а именно максимално бързи и качествени резултати за кратки срокове.
Ключови задачи на собствениците на бизнес са намирането на подходящи
мениджъри, тяхното внедряване и последващо и устойчиво надграждане на компетенциите и уменията, като един от основните инструменти за растеж на предприятието. В зависимост от степента на делегиране на правата от една страна управленският капацитет ще се олицетворява от човешкият фактор свързани с предприятието
(брой, структура, качества), а от друга страна от фактори свързани с личността на
предприемача, необходимите предпоставки за наемане на професионални управленски кадри и/или развитието на управленските компетенции сред създателите на един
бизнес. От ключово значение е осъзнаването на нуждата от специализирано професионално мнение по въпросите касаещи дадената индустрия.
Отговорите от анкетата потвърждават тезата, че консултантската дейност е не
дотам позната или по-скоро буди недоверие, счита се за необоснован лукс-разход и
българските предприятия по-скоро не са склонни да влагат средства за придобиване
на управленски качества.
В частност в сектор Туризъм нещата са дори още „по-болезнени“. Това изхожда
от факта, че дейността с характеризира със сезонност и собствениците на туристически предприятия не могат да усетят един пълен годишен цикъл от дейността.
Постепенно и тази нужда обаче е на път да бъде осъзната, тъй като неспособността за
развитие на фирмените капацитети води до влошаване качеството на продукта/
услугата. Характерът на дейността е свързан с динамичност, което ще рече, че клиентът има възможността да потребява туристически блага навсякъде и да прави сравнения и избор към по-добре реализираният продукт, който доказано е следствие от
добра управленска практика.
Вместо заключение

Обсъждането на тези въпроси, често е подчинено на противопоставянето между
консултанта тесен специалист и консултанта генералист. Идеалната ситуация е и двата типа консултанти да са на разположение на малката фирма, но това и от финансова
и от функционална гл.т. е поти невъзможно. В повечето случаи, тематиката по която
консултантът бива наеман не е подходящо дефинирана от собственика-мениджър.
Случва се неправилно определения като проблем да е просто симптом за проблема
(Балтов, 2007 г., 210). Често, разглежданите трудности в една част от фирмената дейност са последица от проблем в друга, което е типично за малките бизнеси. Така,
подходът на генералиста се оказва по-необходим.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕРОВСКИТА В СЛЪНЧЕВАТА
ЕНЕРГЕТИКА
Елдар Заеров
Бургаски свободен университет

USING PEROVSKITE IN THE PRODUCTION OF SOLAR ENERGY
Eldar Zaerov
Burgas Free University
Abstract: The article describes a relatively new material for solar energy - perovskite.
There is a description of its physical properties, and the developments in this industry are
given by both Russian and foreign scientists. The paper conducted a comparative analysis
of the solar cell materials by efficiency.
Keywords: solar energy, solar efficiency, perovskite.
Въведение
Днес слънчевата радиация в много страни по света представлява голям интерес
за изучаване и използване в процесите на получаване на топлинна и електрическа
енергия.
Енергията, получена от слънчевата радиация за една година е двадесет хиляди
пъти повече от годишното потребление на енергия за цялото човечество.
Използването на само 0,0125% от слънчевата енергия може да осигури днешното световно търсене, а използване на 0.5% – да осигури напълно бъдещите нужди [1].
Практическата трансформация на слънчевата енергия в България има големи
перспективи, защото нивото на радиацията и продължителността на слънчево греене
има високи стойности.
В настоящия момент повечето слънчеви електроцентрали използват силициеви
клетки като преобразуватели на слънчева енергия в електричество, които както безспорни предимства имат и редица съществени недостатъци:
 часова зависимост от времето през деня и метеорологичните условия;
 висока цена на компонентите, дължаща се на използване на редки елементи
при производството им;
 голяма заемана територия на електрически инсталации при достатъчно
ниска ефективност;
 сложност при утилизацията на фотоволтаичните клетки поради съдържание
на токсични вещества в тях, като олово, кадмий, галий, арсен и др.
Основният недостатък обаче на слънчевите клетки е ниската степен на преобразуване на енергията на фотоните в електрическата енергия.
В таблица 1 са показани стойностите на ефективността на слънчевите панели,
изработени от различни материали [2]. Видно е, че максималната ефективност, която
е характерна за монокристалните елементи, не надвишава 22%. В сравнение с конвенционалните енергийни източници тази ефективност е значително по-ниска.
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Таблица 1
Сравнителни показатели за ефективността на слънчевите панели,
изработени от различни материали
Материал на слънчевата клетка

Ефективност, %

Монокристални

17 ÷22

Поликристални

12 - 18

Аморфни

5÷6

Кадмиев телурид

10 ÷ 12

Меден селенид на индия

15 ÷ 20

Полимерни

5÷6

I. НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА
СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ

Един от начините за повишаване на ефективността на слънчевите клетки е използването на минерала перовскит (Perovskite).

Фиг. 1. Общ изглед и кристална решетка на перовскита
Този материал е открит през 1839 г. планината Урал от Густав Розе (Gustav
Rose) и е наречен на името на руския държавен деятел, граф Л. А. Перовский. Единичните кристали на перовскита имат кубична форма и матирани ръбове (Фиг. 1).
В търсене на слънчеви клетки и светодиоди от ново поколение американски
учени от Националната лаборатория Лос Аламос създадоха иновативни двуизмерни
хибридни перовскити, които ще дадат възможност за производство на по-съвременни
оптоелектронни устройства от типа на детектори, лазерни диоди и евтини слънчеви
батерии.
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Фиг. 2. Процеси, протичащи при облъчване на слънчев панел от перовскит
Двуизмерните перовскити на Рудълс - Попър са квантови ями, в които енергийната междина може да бъде настроена чрез промяна на дебелината на перовскитния
слой.
Откритието на учените противоречи на класическите квантови системи, в които
електроните и дупките са тясно свързани с кулоновото взаимодействие или екситони
(частици на взаимодействието на светлина и веществото, при които фотоните стават
временно „заплетени“ с електроните в молекулите и полупроводниците) – Фиг. 2.
Ниско енергийните състояния, свързани с електронната структура на ръбовете
на перовскитните слоеве, контролират фотофизиката на тънките филми на перовскити с дебелина над 1,3 nm.
Тези състояния отварят директен път към разпадането на екситоните в свободни
носители, което значително подобрява работата на оптоелектронните устройства.
Уникалните свойства на перовскитите бяха използвани и от учени от Политехническото училище в Лозана, които предложиха от тях да се създадат твърди дискове
от ново поколение.
Кристалната структура на новия материал комбинира предимствата на феромагнитите и фотокондукторите (материали с фотопроводимост). Тази комбинация създава напълно ново явление: „топене” на намагнитването под влиянието на фотоелектрони.
„Това са квантови хибридни материали с физични свойства както на органичните полупроводници, така и на неорганичните полупроводникови квантови ямки.
Ние само започваме да разбираме връзката между органичните и неорганичните компоненти в двумерните перовскити и този резултат помага да се обясни как уникалните свойства произтичат от съперничеството на физическите свойства“, казва
Джаред Крочет, участник в изследването.
В лабораториите вече са създадени високоефективни перовскитни слънчеви
панели, но разработчиците все още не са успели да приведат своето производство на
индустриално ниво [4].
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II. МЕТОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕРОВСКИТНИ СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ

Съществуват три типа фотоволтаични клетки, създадени на основата на перовскита, схематично изобразени на Фиг. 3.
В първия случай (Фиг. 3,а) като допълнителен електрод се използва мезопорестият титанов оксид. Тази конструкция позволява да се постигне висока степен на
превръщане на слънчевата енергия в постоянен електрически ток.
Запълването на този вид мезопорести структури с перовскит обаче е изключително трудно и следователно, скъпо. При втория вариант (Фиг. 3,б) като пореста
структура се използват нанотръби (материал ZnO или TiO2).
Поради тяхното вертикално разположение скоростта на транспортиране и рекомбинация на електроните ще бъде по-голяма, отколкото в предишния случай. Това
позволява да се намали размера на пластините при същата ефективност.
Когато площта е еднаква, ефективността се различава с повече от 5%.
Злато

Злато

Злато

HTM

HTM

HTM

Перовскит

Перовскит

Перовскит

Порест титанов диоксид

Порест титанов диоксид

Порест титанов диоксид

Индиево‐калаен оксид

Индиево‐калаен оксид

Индиево‐калаен оксид

Стъкло

Стъкло

Стъкло

Фиг. 3. Структурни варианти за производство
на слънчеви панели с перовскит
Слънчевите клетки, базирани на перовскит са в състояние да дават добри показатели при работа, дори когато имат обичайната планарна структура (Фиг. 3, в).
Освен това, поради по-ниските им цени, в сравнение с предишните два варианта, те представляват основен изследователски интерес.
На следващо място е транспортният възел, така нареченият HTM – hole transport
material (материал, който служи като основа за прехвърлянето на дупки).
Известно е, че перовскитите имат висока проводимост от около 10-3 S.cm-3, която изисква дебел слой от HTM, за да се избегнат проходни отвори. Например, spiroOMeTAD материалът (C81H68N4O8), широко използван като HTM слой, има по-ниска
проводимост, около 10-5 S.cm-3, което прави възможно постигането на големи стойности на съпротивлението (Фиг. 4).
Така HTM играе огромна роля в работата на цялата слънчева клетка, получена
на базата на перовскит.
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Фиг. 4. Spiro-MeOTAD
В качеството на електрод се използва индиево-калаен оксид (ITO), който е
прозрачен за видима светлина.
Въпреки това, активно се работи за намиране на алтернативи на ITO, тъй като
индият е доста рядък елемент и съответно цената на оксида е много висока. В допълнение, получените филми са много крехки.
Алтернативно може да се използва легиран с флуор калай (FTO).
Compact TiO2 (порест титанов диоксид) се използва като електрод, който увеличава ефективността на абсорбционния процес.
Всеки от слоевете (с изключение на перовскитния слой) се получава последователно чрез зол-гел метод.
Основното му предимство пред останалите методи (пиролиза спрей, отлагане на
газова фаза, магнетронно разпрашване и др.) е, че полученият зол може да се приложи на почти всяка форма на сложност, по-лесно се контролира нивото на легиране и
не се изисква сложно оборудване.
Световният икономически форум е признал производството на соларни клетки
от перовскит като една от десетте най-важни технологии на 2016 г.[5].
Като се има предвид, че предварителното изпитване на слънчеви клетки, използващи перовскит е показало добри перспективи по отношение на ефективността,
необходимо е да се продължи научното изследване и по отношение на електрическите свойства на перовскита, за да може активно да се използват слънчевите централи.
Белгийският изследователски център Imec обяви, че е постигнал ефективност от
24,6% при тандемна CIGS – диселенид на мед, индий (галий) слънчева клетка, базирана на перовскит.
Институтът е разработил клетката в партньорство с холандския консорциум
BIPV, Solliance и EnergyVille, съвместно предприятие на фламандските изследователски партньори KU Leuven, VITO, UHasselt и Imec. По същество това е перовскитна клетка, комбинирана с CIGS клетка, разработена от Германския център за проучване на слънчевата енергия и водорода (ZSW).
Новото устройство използва светлина от видимата част на слънчевия спектър,
докато светлината от близкия инфрачервен спектър, която преминава през перовскитния слой, се събира от лежащата отдолу CIGS клетка.
По този начин се дава възможност на 4-терминалната тандемна клетка да работи по-ефективно от перовскитни и CIGS клетки.
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Рекорната ефективност е постигната благодарение на две нововъведения.
Едното от тях е подобряването на пропусквателната способност на перовскитната клетка за светлината, близка до инфрачервената част от спектъра, чрез добавяне
на оптични свързващи слоеве към тандемния пакет.
Другото нововъведние е оптимизирането на прозрачните електроди. IGS клетката с размер 0,5 сm² е направена от ZSW.
През юли Imec обяви постигането на ефективност от 27,1% при перовскитносилициева тандемна соларна клетка.
Изводи

Списание „Science“ включи перовскита в топ-10 от достиженията за 2013 г.,
което предполага възможността да се използва този материал в слънчевата енергетика [3]. Приема се, че използването на перовскита като основен компонент на слънчевите преобразуватели ще повиши тяхната ефективност и ще намали замърсяването в
процеса на производството на соларни клетки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНИЯ
В ТУРИЗМА: ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА
И ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ОБЛАСТТА
докторант: Пламена Димитрова
Бургаски свободен университет

APPLICATION OF MARKETING BY EXPERIENCE IN TOURISM:
REVIEW OF LITERATURE AND RESEARCH IN THE FIELD
Ph.D. Student: Plamena Dimitrova
Burgas Free University
Abstract: In this paper, key features and benefits of marketing of experience in tourism, are
examined as a relatively new direction in marketing. Several on-line academic databases
are used for the purpose of the research, such as: Science Direct, Academia. Edu, Google
Scholar and others. The approaches and standing points of different authors, exploring this
new direction, will be presented and compared. Therefore the purpose of this paper is to
prove ,first and foremost, that today's marketing needs to be defined and shaped by the
needs and requests of our clients. They have to become the focal point, in the process of
determining the scale of our actions, so that we will be able to successfully meet their
expectations. The main goal of our company should be to provide the best quality of service
to our customers and to make sure that they are left with an unforgettable experience of
their holiday. If the tourist organization is aiming towards establishing long-term
relationship with their clients, they should be making an effort to leave an unforgettable
and heartwarming experience, built on trust, professionalism and care.
Key words: experience marketing, tourism, emotions, customer relationship

Маркетингът е специфична комбинация от наука и изкуство и днес практикуването му е по-сложно от всякога. Безспорно изминалият 20ти век бе белязан с редица
радикални прoмени в съвременните общества и икономика. Едни улесниха живота,
други може би не толкова. Едно обаче е сигурно – налице е изключително динамично
развитие от гледна точка на нови неща в теорията и най-вече в практиката на съвременната фирма. Днешните предизвикателства са доста по-различни от вчерашните,
тъй като са свързани с борба с фрагментирането, насищането и бурята от новости,
която се извива всеки ден на пазарите. Бързото темпо на технологичните и пазарни
промени принуждава компаниите не от време на време да преразглеждат маркетинговите си дейности и резултати, а постоянно да са в течение на всичко случващо се.
Маркетингът трябва да открие нови алтернативи за разработване на креативни и
нестандартни идеи и възможности, за да могат компаниите да функционират успешно в новите условия. За да открием новостите в маркетинга трябва да разгледаме какво е новото в пазарите и защо е необходимо преосмислянето на маркетинга. Промените в пазарите днес са толкова бързи, че установените модели на маркетингово поведение вече са неприложими. Днес фирмата е изправена пред безброй нови промен261
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ливи, често отвъд нейния контрол. „Наблюдаваните промени в туризма в резултат на
глобализационните процеси в света изправят всички участници в бизнеса пред множество предизвикателства. В отговор на това, за тях е от изключително значение какви маркетингови решения ще предприемат, относно начините, чрез които да се реагира на глобалните промени. Става дума за приложение на маркетинга чрез осъвременените му дейности и инструментариум. Наложителната адекватност и новите изисквания пред туристическите предприятия в контекста на глобализацията предполагат
успешното им развитие в конкурентната бизнес среда“1.
Потребителят на 21-ви век приема за даденост особеностите и ползите на продуктите на пазара, тяхното качество и положителното отношение към марките.
Преживяванията* са резултат от житейските ситуации, в които е поставен човек. Те оказват въздействие и стимулират сетивата, сърцето и ума. Преживяванията
също така свързват компанията и търговската марка с начина на живот на клиентите
и поставят индивидуалните им действия, както и възникващите покупки в по-широк
социален контекст. Потребителите искат да бъдат стимулирани, забавлявани, обучавани и предизвиквани. Те непрекъснато търсят нови и нови търговски марки, които
да „заслепят“ техните сетива, да докоснат сърцата им, да провокират техните умове,
т.е. да търсят изживявания, чрез които марката да стане част от тяхното ежедневие.
Но защо преживяванията са толкова важни за маркетолозите и за потребителите? Преживяването представлява съвкупност от събития и случки, произлизащи от
някакъв стимул. Типични са за всички човешки същества и много често могат да бъдат резултат от наблюдения или участия в събития, независимо дали те са реални и
истински или са в сферата на мечтите и виртуалния свят. Или казано с други думи
„...опитът на потребителите не е непременно свързан само с материални елементи,
които обикновено се наблюдават в общите потребителски продукти; по-скоро, потребителските преживявания представляват цялостната комбинация от стоки, услуги и
околна среда, които се закупуват и / или се преживяват“2.
За много бизнеси реализираните продажби означават спечелени клиенти. Ако
обаче след покупката си потребителят получи лошо обслужване и бъде огорчен, той
ще се откаже от продукта и ще потърси друг доставчик. Постмодерният консуматор и
по-точно този от 21 век не е същият като консуматора от 80-те и 90-те години на миналия век – предимно рационален и с по-устойчиво дефинирани предпочитания и желани ползи. По наблюдения на проф. Л. Анастасова – специалист в областта на новите тенденции в маркетинга (чрез преживявания): „Съвременният консуматор е покапризен, търси непрекъснато допълнителни ползи и една от тях е приятното и завладяващо потребителско преживяване и компаниите се налага да се съобразяват с това,
ако искат да бъдат част от избора на потребителя“3. Именно поради тази причина е
1

Копринаров, Бр., В. Георгиева, Новите измерения на маркетинга в туризма в контекста на
глобализацията, Eastern Academic Journal, Issue I, March 2016, с. 84
* В студията се използват като синоними двата термина – „преживяване на туриста“ и „опит на
туриста“
2
Walls, A. R., F. Okumus, Y. Wang, D. Kwun, Understanding the Consumer Experience: An
Exploratory Study of Luxury Hotels, International Journal of Hospitality and Management, 2011,
30(1), p. 167.
3
Анастасова, Л., Съвременни подходи в маркетинга и маркетинговите изследвания, Сборник
доклади: Хоризонти на човешките ресурси и знанието, Международна научна конференция,
БСУ, Бургас, юни 2015 г., с. 9
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необходимо бизнес организациите в туризма да се съсредоточат върху различни стратегии, свързани с маркетинга на преживяванията, който вече се е превърнал в интегрална част от бизнес стратегиите на компаниите, които искат да продадат своя продукт.
В настоящата студия са поставени следните задачи:
- Да се обоснове необходимостта от разграничаване на традиционния маркетинг и „маркетинга чрез преживявания“ и все по-голямата нужда от приложението на новия подход;
- Да се направи преглед на литературните източници в областта на „маркетинг
чрез преживявания“ в туризма с оглед разкриване специфичните характеристики на понятието;
- Да се дефинират ползите от „маркетинга чрез преживявания“ в туризма;
- Да се направят изводи за необходимите действия, които трябва да бъдат
предприети с цел създаване на положително клиентско мнение с помощта на
иновативното направление в маркетинга.
Съвременната конкурентна среда продължава да налага все повече и повече
изисквания към бизнеса. Тенденциите идват и си отиват неминуемо, начинът, по който бизнесът открива кои от тях биха му били полезни в правилното време, остава важен. Ако бизнесът успява да се впише в маркетинговите практики на последните месеци и година, това е комплимент за бранда. Може да стане успешно, само ако съответните практики резонират с таргет аудиторията. „Новите възможности за туристическия пазар са свързани и с комуникационните маркетингови инструменти за създаване на търсената от туриста емоционална връзка между продукт, дестинация и
потребител“4.
Технологиите продължават да еволюират. Изглежда като че ли всяка седмица
още една иновация се появява на пазара. Най-успешните маркетингови стратегии не
просто отмятат нужни неща. Те вдъхновяват участващите в тях. Създават енергия,
ентусиазъм и свързват хората. Добавянето на целеви технологии и интерактивни елементи може в значителна степен да подкрепи това. Марките и продуктите започват
да приемат по-сложен подход, като интегрират дигитални технологии, за да подкрепят възможно най-добре историите, които разказват. Не е важно технологиите просто
да бъдат използвани. Необходимо е стратегически да се избират тактиките, които
имат най-голям смисъл за маркетинговото съобщение на организацията към публиката. „Настъпващата действителност ни кара да направим преоценка на традиционната
система за създаване на ценности, ориентирана към фирмата, която ни служеше толкова добре през последните сто години. Сега се нуждаем от нов основен критерий, на
който да се опрем при създаването на ценности“5.
Един от актуалните проблеми на съвременната теория на туризма е свързан с
настъпващите промени в съзнанието на човека и начина, по който те се отразяват
върху неговата рекреация чрез преживяванията. „Казано по друг начин онова възстановяване на неговите физически и психически сили, което настъпва под въздействие4

Копринаров, Бр., В. Георгиева, Новите измерения на маркетинга в туризма в контекста на
глобализацията, Eastern Academic Journal, Issue I, March 2016, с. 87
5
Прахалад, С.К., В. Рамасвами, Бъдещето на конкуренцията, Изд. Класика и стил, София,
2009, с. 18
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то на възприятията и изживяванията на човека в процеса на неговото пътуване, пребиваване и осъществяване на други дейности, свързани с ползването на туристическия продукт“6.
Преходът от традиционен маркетинг в туризма към маркетинг чрез
преживявания
Днес една маркетингова концепция се приема за реализирана, ако в нея е вписана маркетинговата философия като стил на управление, а маркетинговата организация и планирането на маркетинга представляват рамката за действие на инструментите на пласментната политика на туристическата фирма. Традиционният маркетинг в
туризма се свързва с покупката на налични стоки и услуги с помощта на инструментите на пласментната политика /канали на реализация/.
Както няма едно единствено официално общо определение за маркетинга, така
липсва и единно разбиране за маркетинга в туризма. Като основа за неговото дефиниране може да послужи определението, дадено от Р. Ланкар и Р. Оле: „Това е серия от
основни методи и похвати, изработени за изследване, анализ и решение на поставените задачи. Главното е към какво трябва да бъдат насочени тези методи и похвати –
посочване на възможностите за най-пълно удовлетворяване на човешките потребности от психологическа и социална гледна точка, както и определяне на начините за
най-рационално от финансова гледна точка управление на туристическата дейност на
организацията, позволяващи да бъдат отчитани явните или скрити потребности от
туристически услуги. Такъв тип потребности могат да се определят или от мотивите
за почивка (развлечение, отпуск, здраве, обучение, религия, спорт) или от други мотиви, които нерядко имат предприемаческите групи, семействата, различните мисии
и съюзи“7. Други специалисти в тази област дефинират маркетинга в туризма като
системно изменение и координация на дейността на туристическите предприятия,
както и като частна и държавна политика в областта на туризма, осъществявана по
регионален, национален или международен план. Целта на измененията е най-пълно
удовлетворяване на потребителските потребности и желания, като успоредно с това
се отчитат възможностите за получаване ва съответен приход.

Проф. Бернекер от своя страна лансира пет момента за маркетинга в туризма:8
- откриване и възбуждане на тези желания в определени туристически стоки и
услуги;
- трансформирането на тези желания в стоки и услуги чрез използването на
средства и методи за насърчаване на продажбите;
- предлагане на тези желани стоки и услуги чрез използване на средства и методи за насърчаване на продажбите;
- продажба на тези стоки и услуги с цел да се осигури печалба;
- поведението на туристите като потребители.

6

Рибов, М., В търсене на решения на предизвикателствата пред туризма, Международна
научна конференция „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век”, УНСС, София, ноември
2012 г., с. 753
7
Ланкар, Р., Р. Оллье, Туристический маркетинг//Академия рынка: маркетинг: Пер. с
фр./А.Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др., М.: Экономика, 1993, с.283-382
8
Bernecker, P., Grundzuge der Fremdenerkehrslehre und Fremdenspolitik, Wien, 1962, р. 29
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Според д-р Йост Крипендорф, туристическият маркетинг представлява „систематизирано насочване и координиране на политиката на туристическите фирми, а
също така и на частната и държавната политика на местно, национално и международно равнище към възможно най-доброто задоволяване на потребностите на определени групи туристи при реализиране на съответната печалба“9. Това определение се
приема като най-подходящото, защото разкрива както основните цели на туристическия маркетинг (от една страна – удовлетворяване на интересите на туристите, а от
друга – постигането на съответната печалба от туристическите фирми), така и националния аспект на проблема, т.е. дава проблема и в маркетингов план.
Основните видове маркетингови политики в туризма са свързани с маркетинговите цели. А различните цели според периода или срока им за постигане или важността, която им е заложена, се постигат чрез набор от инструменти, прилагани или
действащи в комбинация върху потребителите туристи, поради което са известни в
теорията като маркетинг микс. Схемата на маркетинг микс е еднаква принципно за
всички стопански сектори, но има различен начин за прилагането й в пазарната практика, в т.ч. както е в туризма – чрез увеличение броя на инструментите. Теорията за
4-те П-та е на J. E. McCarthy 10- като нейната характеристика на елементите на маркетинг микса се отнася до: продукта, цената, мястото – дистрибуцията и промоцията
като компонент от комуникационната политика на всяка стопанска единица.
Туристическият маркетинг микс добавя в общия арсенал още два инструмента:
човешките ресурси – персонала и сервизната дейност. Всяка организация има своите
маркетингови цели. Те следва да маркират рамките на „идеалната ситуация“, в която
следва да се намира предприятието и неговият бизнес след прилагане на маркетинга.
На първо място, обаче, вече трябва да са позиционирани желанията на нашите клиенти. Именно тук решаваща роля имат преживяванията, които маркетингът трябва да
осигури на своите потребители. Необходимо е маркетингът да бъде фокусиран не
само върху цената, но и върху емоционалното удовлетворение от получаването на
продукта. Организациите трябва да се стремят към комуникация, която е лична, развива се под формата на разговор, емпатична е, съдържа чувство за хумор и е задвижена от история. Вече не е достатъчно да се концентрираме само върху маркетинг микса. Нарастващата конкуренция в туристически план налага туристическите предприятия вече да не сегментират аудиторията си на B2B и B2C или бизнес-към-бизнес и
бизнес-към-клиент, а да приспособяват подхода човек-към-човек или human-tohuman. „Идеята за необходимата доминанта на глобалните интереси на обществото и
духовните ценности на индивидите, като определящо условие за достигане на конкретните цели на всеки отделен бизнес, става водеща“11.
Проучванията в практиката на различни успешни чуждестранни компании в
сектора на услугите и търговията сочат, че те започват дизайна на клиентското преживяване по различен от традиционния начин: не от възприемане и оценка на настоящия материален продукт или услуга на фирмата, а от разбирането на възникващите
потребности и очаквания на клиентите.12 Според Стив Джобс успехът на Apple се
9

Krippendorf, J., Цит.съч. с.46.
http://www.businessmate.org/Article.php?ArtikelId=202.
11
Банчев, П., За парадигмата на новия танц на маркетинга, Маркетингови метаморфози и
предизвикателства в дигиталната ера, Юбилеен сборник 15 години катедра Маркетинг, БСУ,
Бургас, юни 2013 г., с.54.
12
Pine J.B. & J.H. Gilmore, The experience Economy, Harvard Business Press, Boston, 1998, pp. 38-42
10
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дължи в голяма степен на факта, че те винаги са разбирали, че не са в бизнеса за правене на компютри, а в бизнеса да удовлетворяват очаквания и да намират решения на
проблемите на клиентите.13 Проектирането при фирмите с утвърдени и предпочитани
брандове всъщност се основава на разминаване в очакванията на клиентите за преживяването с бранда и действителното им преживяване с него.
Човек иска да максимизира удоволствието в процеса на задоволяване, който
има активиращо действие. Когато има положителна емоция, възниква приближаващо
поведение. Тогава стоката предизвиква положителна ответна емоционална реакция,
възниква стремеж и желание у потребителя да докосне продукта, повишава се мотивацията и активизацията, а потребителят се пренася в крайна фаза, в която вече употребява продукта. Докосването до продукта е решителната крачка към придобиването му. Затова в съвременния маркетинг клиентът се ухажва чрез изпробване на продукта, а дегустацията има смисъл да докаже на потребителя качеството на продукта,
но има продукти, чието действие не идва веднага след употреба. Емоциите са важни
на всеки етап от процеса на вземане на решение за покупка. Съвременният потребител има потребност от преживявания. На етапа на възникване на потребност възниква
негативна емоция, но когато си представяме задоволяването на потребността, възниква позитивна емоция. Вторият етап включва възприемане на информация. Човек възприема информация за по-кратко време, когато е положително емоционално настроен.
На третия етап човек оценява продукта в положителни и емоционални категории, на
четвъртия етап решава по-бързо да купи продукта и дори му се иска да купи повече
от него. И на петия етап се осъществява актът на покупка.
Бизнесът е неодушевен и няма емоции. Хората, обаче имат и те желаят да са
нещо повече от това, което са към момента. Искат да чувстват, споделят чувствата и
емоциите си; хората желаят да са част от нещо по-голямо от тях, например общност.
Туристическите организации са длъжни да предложат комуникация, която да създава
положителна емоция у хората; да предложат продукт или услуга, които помагат на
хората да бъдат нещо повече от това, което са в момента; да предразположат хората
да споделят и да се чувстват значими за фирмите, като им предоставят незабравими
преживявания.
Маркетингът чрез преживявания е концепция, която налага маркетингът да започва със замислянето и осъществяването на конкурентоспособен продукт, който
трябва да бъде такъв, че да задоволява напълно клиента, като се акцентира върху
сетивните преживявания. Новите виждания за маркетинга предполагат съвременните
фирми да изграждат траен диалог и взаимоотношения с клиентите – изграждането на
стабилни и силни връзки с клиентите е ключът към успеха. Съвременният маркетинг
е свързан предимно с качествени понятия и феномени, а не само с количествени, защото последните използват миналото, за да предскажат бъдещето, но ние живеем в
ера, когато бъдещето почти никога не прилича на миналото.
Според маркетинга чрез преживявания трябва да обвържем продукта или услугата си с някакви чувства и емоции, които да привлекат вниманието на хората.
Туристическият бизнес трябва да слезе на нивото на хората и трябва да им даде възможност да покажат, че са на ново ниво. Ниво, при което е необходимо, изграждане
на представи у хората за идентичност и принадлежност към определени групи, създаване на персонална удовлетвореност и изпитване на емоционални преживявания. „По
13

http://everystevejobsvideo.com/category/steve-jobs-interviews-and-documentaries/
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този начин съвременните маркетолози могат да се докоснат до потребителя, карайки
го да преживее даден продукт, да се докосне емоционално до него. Емоциите са изключително силен коз при стимулирането на потребителя към покупка“14. Успехът на
маркетинга чрез преживяване намира обяснение по различни начини: сетивните възприятия създават по-благонастроено отношение към действителността. От друга
страна, противно на нарастващата урбанизация, потребителят търси пълноценно изживяване с връщане към природата и сетивата. Той не взема решение за покупка
единствено спрямо функционалните качества на продукта, потребителското му поведение не е напълно рационално. Ето защо съвременните маркетолози се стремят към
обединение на петте сетива за възбуда на емоционално изживяване и съответно поуспешно позициониране на пазара. „… ако маркетърите могат да открият какво става
в мозъците ни, че да ни кара да предпочитаме една марка пред друга – коя информация преминава през мозъчния ни филтър и коя не преминава, това ще бъде ключът
към истинското изграждане на брандовете на бъдещето“15.
Важно е обаче, прилаганият маркетинг на преживяванията да бъде прецизно
адаптиран към продукта и търговския обект, за да се получи желаното влияние върху
потребителското поведение. „Съвременните успешни компании не се възприемат
като продаващи продукти, а като създаващи доходни клиенти чрез положителен опит
и емоции. Те вече осъзнават, че продават „клиентско преживяване”/опит. А опитът на
клиента не е нещо единично и независимо от средата: той е практическа и емоционална проекция на това как фирмата изпълнява своето обещание чрез уебсайта
си, кол центъра, участието в социалните мрежи, обслужването и др.– накратко как се
представя фирмата при всеки директен и индиректен контакт с клиента“16.
„Масовият турист“ вече се е трансформирал в глобализиращия се свят, той е
претенциозен, с високи изисквания за удобство, сигурност, развлечение. Той търси
истинското преживяване. „Преживяванията са много важен елемент от всички туристически пътувания и пряк резултат от потреблението на туристически продукти. Като
се има предвид, че туристическата индустрия е най-вече нематериален феномен, основаващ се на обслужването, преживяванията са важна част от туристическата
индустрия“17. В отговор на това, бизнесът има възможност да излезе от туризъм „конфекция“ и да си пренастрои туристическите оферти „по поръчка“ на клиента. Вече
говорим за маркетинг, основан на взаимовръзка. Той отбелязва значителна промяна
на маркетинговата парадигма, изместване от мислене единствено в категориите конкуренция и конфликт към мислене в категориите на взаимна зависимост и сътрудничество. При него продуктите се персонализират според предпочитанията на клиентите, предпочита се директният контакт с клиента, защото индивидуалната комуникация с клиента помага на компаниите да изградят по-точно представа за клиентите си,
за техните изисквания и предпочитания.
14

Кръстева, Н., Съвременни аспекти на маркетинговата концепция, Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера, Юбилеен сборник 15 години катедра Маркетинг,
БСУ, Бургас, юни 2013 г., с.92.
15
Линдстрьом, М., Биология на купуването. Основи на невромаркетинга, Изд. Изток - Запад,
София, 2011, с. 15.
16
Анастасова, Л., Преосмисляне на маркетинга в контекста на новите пазарни реалности,
Маркетингови метармофози и предизвикателства в дигиталната ера, Юбилеен сборниик 15
години катедра „Маркетинг“, Бургас, юни 2013 г., с. 21.
17
Kavran, A., J. Dlacic, D. Loncaric, Augumented reality experiential marketing in tourism, 5th
International Scientific Syposium Economy of Eastern Croatia -Vision and Growth, 2016, p. 6
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Новите измерения в маркетинга очертават възможности за правилните маркетингови решения, чрез които всяко туристическо предприятие ще открие съответствие между туристическото търсене и предлагане. Те са свързани с разнообразяване
на туристическата продуктова гама, със създаване на гъвкава система за ценообразуване, с приложение на ефективна система за дистрибуция и с поддържане на интерактивна комуникация с туристите, с цел създаване на положително, дори незабравимо клиентско преживяване. Акцентът се поставя върху разработването на специализирани туристически продукти, които притежават потенциал за създаване на специална емоционална връзка с туриста. Това предполага създаване на емоционално
фокусиран, атрактивен, провокиращ въображението, богат по съдържание туристически продукт, съчетаващ в себе си специфични национални характеристики.
Съвременният маркетинг не е само средство за продажба и реализиране на печалба чрез по-успешно задоволяване на потребности, идентифицирани по профил на
сегмента. Той „прави възможно една компания да е печеливша, съсредоточавайки се
върху интересите и ценностите на човека“18. Като се основана на активен диалог,
маркетингът предлага идеи за продукти и форми на потребление, в замисъла на които
активно присъства идеята за решаване на неблагоприятни тенденции в областта на
потреблението, екологията и ресурсите. И така пред маркетинга има ново предизвикателство, на основата на обща маркетингова идея да координира усилията на широк
кръг структури за нейното реализиране, като използва както икономически средства,
така и чрез активен диалог да изгражда отношения на ангажираност, съпричастност и
доверие. Маркетингът влиза в новото столетие като утвърдена научна теория с широко практическо приложение, овладял един богат арсенал от научно аргументирани
концепции, принципи, модели и методи. Клиентите имат превъзходство и не желаят
да са лоялни към марките. Търговските марки вече нямат влиянието върху клиента,
което някога са имали, защото клиентите повече се стремят да опитват нови неща,
дори и харесвайки много определена марка в дадена продуктова категория. Вече
ударението е върху преживяването и всеки нов продукт или марка дават усещане и
очакване за ново такова.
Преглед на литературни източници и изследвания в областта на „маркетинга чрез преживявания“ в туризма
Един от актуалните проблеми на съвременната теория на туризма е свързан с
настъпващите промени в съзнанието на човека и начина, по който те се отразяват
върху неговата рекреация чрез преживяванията. „Казано по друг начин онова възстановяване на неговите физически и психически сили, което настъпва под въздействието на възприятията и изживяванията на човека в процеса на неговото пътуване,
пребиваване и осъществяване на други дейности, свързани с ползването на туристическия продукт“19.

Първите публикации, които изследват по-детайлно преживяванията и опита на
потребителите като елемент на потреблението/консумацията, са от началото на 80-те
18
Генова, Л., Новости в съвременния маркетинг, Научни трудове на Русенския университет,
том 50, серия 5,1, 2011 г., с. 75
19
Рибов, М., В търсене на решения на предизвикателствата пред туризма, Международна
научна конференция „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век“, УНСС, София, ноември
2012 г., с. 753
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години. Процесът на моделиране на поведението на крайния потребител започва с
възникването и осъзнаването на необходимостта от конкретен продукт.
М. Холбрук и Е. Хиршман първи разработват концепцията за „обработка на информация“, според която човек не може да се ограничава само до покупки и консумация. В статия, публикувана в Journal of Marketing през 1982 г., те дават определение
за хедонистично потребление и предлагат концептуална рамка, в която е възможно да
се изследва това специфично поведение на потребителите. „Хедонистичното потребление означава онези аспекти на потребителското поведение, които се отнасят до
мултисензорния, фантастичен и емоционален аспект на преживяванията, причинени
от стоката“20. AMA (American Marketing Association) определя хедоничното потребление като „фокус върху чувствените удоволствия или хедонистичните ползи, които
възникват при взаимодействие с продукт или услуга“21. Според двамата автори преобладаващият модел за обработка на информация е в контраст с изживяването, което
се фокусира върху хедонистичната и естетическа природа на потреблението. Концептуалната рамка на хедоничното потребление включва четири измерения (дадени в
авторската терминология): умствените конструкции, продуктовия клас, употребата
на продукта и индивидуалните различия. Същевременно умствените конструкти
включват доминирането на емоционалните желания върху утилитарните мотиви при
избора на стоки; насищане на стоките със субективни значения и значения, които заместват физическите свойства на стоките в съзнанието на потребителя; тясна връзка
с фантастичния свят на потребителите; нарастващи противоречия между потребителското търсене на сензорно-емоционални стимули и когнитивна информация за продукта. Подкрепям теорията на Хиршман и Холбрук, тъй като смятам, че в днешно
време потребителят прави избор, изхождайки от собствените си емоционални намерения и желания. Често позиционира чувствата си на първо място, а преживяванията
стават определящи, като фактори, предоставящи емоции и фантастични представи.
Един от последователите на Хиршман и Холбрук е Бернд Шмит. Той също
подкрепя тяхната теза, че обработката на информация, пренебрегва важни явления на
потреблението, които включват фантазии, чувства и забавления – включително игриви развлекателни дейности, страхове, сънища, естетическо удоволствие и емоционални отговори. „Подкрепяйки ги принципно, той отива малко в крайност и счита, че
традиционният продуктово ориентиран подход към потреблението в маркетинга, основаващ се на функционални характеристики, трябва да се промени. Според него
вместо на продуктови категории, базиращи се на техните характеристики и потребностите, които удовлетворяват, „маркетолозите на преживяването“ се основават на
ситуациите от потреблението и се интересуват от това, как продуктите и услугите могат да обогатят преживяването на потребителя“22. В „Еxperiеnce Marketing: Concepts,
Frameworks and Consumer Insights” Шмит разглежда различните аспекти на преживяването както в психологията и във философията, така и в маркетинга, като изследва
различните видове потребителски преживявания, в това число обичайните и извън20

Holbrook, M.B., E.C. Hirschman, The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasy,
Feelings and Fun, Journal of Consumer Research, 1982, p. 92
21
http://www.marketingpower.com/mg-dictionary-view1381.php
22
Анастасова, Л., Съвременни подходи в маркетинга и маркетинговите изследвания, Сборник
доклади Международна научна конференция: Хоризонти на човешките ресурси и знанието,
БСУ, Бургас, юни 2015 г., с. 64
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редните преживявания. Считам приносът на автора към теорията за „маркетинг на
преживяванията“ за показателен, тъй като той обръща особено внимание на положителните и отрицателните преживявания и тяхното съвместно съществуване. Проучванията му доказват значението на преживяванията в различни области. Изследванията
му разкриват как различните потребители възприемат и запомнят преживяванията,
като чрез своите изводи авторът извежда ценни практически рамки за управление на
клиентските преживявания.
Джозеф Пайн и Джеймс Гилмор са други изследователи в областта на маркетинга чрез преживявания. В „The Experience Economy: Work is Theater and Every
Business a Stage“ те разглеждат различни компании и начините, по които те се
опитват да осигурят на своите потребители незабравими преживявания. Те достигат
до извода, че „Когато човек купува услуга, той купува набор от нематериални дейности, извършвани от негово име. Но когато купува преживяване, той плаща да прекарва времето си, наслаждавайки се на поредица от запомнящи се събития, които
една компания предлага – както в театрална игра – ангажира го по личен начин“23.
Пайн и Гилмор се фокусират върху ангажираността в контекста на забавленията,
образованието и естетиката. Представят преживяванията в две основни измерения –
„потапяне и участие““24. „Преживяванията „оставят незаличими впечатления“ въз основа на времето, пространството, технологията, автентичността, изтънчеността и мащаба. Тези впечатления трябва да бъдат непрекъснато подсилвани, за да се потвърди
„естеството на опита“. Това изисква доставчиците да „елиминират отрицателните
знаци“. Запомнянето може да помогне. То помага на потребителите да помнят и да
„покажат на другите какво са преживели““25.
В туристическия бранш, изключително голямо внимание се отдава на клиента и
на неговите предпочитания. Но също така трябва да се обърне внимание и на неговите впечатления от изминала почивка, например, и какви спомени ще остави тя в съзнанието му. Защото всяко едно добро впечатление, всяко едно незабравимо преживяване провокира у хората желание да споделят със свои приятели и познати. А какво
по-добро от това „споделяне“ за имиджа на една туристическа организация? Споделям мнението, че туристическите организации трябва да се стремят да направят такова предложение на клиента, придружено с такива емоционални призиви, на което той
да не може откаже. Интересът на клиента трябва да бъде провокиран по начин, който
първо да спечели вниманието му, а след това, обещавайки да му осигури незабравимо
преживяване, да спечели доверието му, да го привлече и задържи като свой лоялен
клиент. Компаниите не продават (или представят, според перспективата на двамата
автори) опит, а по-скоро предоставят артефакти и контексти, които са благоприятни
за преживяванията и които могат да бъдат използвани от потребителите, за да
създават свои собствени, уникални преживявания.
Можем да обобщим, че двамата автори представят преживяванията като ново
икономическо предложение, което се появява като следващо стъпало след предлагането на стоки и обслужването като сервизна дейност, което да води до прогресивно
надграждане в икономиката.
23

Pine, Joseph B. II and J. H. Gilmore, The Experience Economy: Work is Theatre and Every
Business a Stage, Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 1999, р. 2
24
пак там р. 38
25
пак там, c. 53-55
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Т. Пенкарели и Ф. Форлано в „Marketing of touristic districts – viable systems in
the experience economy“ разсъждават върху изводите на Пайн и Гилмор, като подкрепят тезата, че концептуалната перспектива на двамата автори разширява традиционния обхват и типологията на продуктите, които организациите предлагат на пазара (суровини, стоки и услуги), което показва, че те могат да предложат видове икономически обекти“, като продукти с опит и трансформационни продукти. „Следователно е възможно да се направи крачка напред в дебата за връзката между туристическото търсене и туристическото обслужване, и по-специално на размяната, т.е. на
туристическия продукт. Без да се докосва до гледната точка на производителя и
потребителя, туристическият продукт може да се разглежда като съставен продукт,
съставен от стоки, услуги, информация и контекстуални елементи, насочени към създаването на завладяващ и запомнящ се опит“26. Когато туристите пътуват за удоволствие, винаги има повече или по-малко съзнателно търсене на опит. Поради това в
туризма се поставя въпросът за това изискване за опит в центъра на управленските
действия, за да се осигурят на клиентите икономически предложения, които надхвърлят простите комбинации от стоки и услуги и са насочени по-целенасочено и съзнателно към преживяване, ангажиране с емоции и трансформиране на туристите. Това
предизвикателство се усеща от всички нива и сектори на туристическата индустрия,
независимо дали са единични организации, група или система (област или място).
Пенкарели и Форлано наблягат в своите изследвания на тезата, че туризмът не
може да съществува без присъствието на други туристически потребители, с които се
осъществяват динамични взаимодействия и понякога водят до раждане на отношения
след пътуването. „Съществуването на общности на клиенти със сходни интереси по
своята същност предполага предизвикателства на ръководството, свързани с издигането на опит и създаването на дългосрочни облигации с клиенти като отделни индивиди, но и като групи: стойността на опита на индивида често зависи от качеството
на мрежата от взаимоотношения, гарантирана от офертата“27.
Доброто обслужване на клиентите вече не е достатъчно, за да ни отличи от
конкурентите ни, констатират Даяна Ласал и Тери Бритън – авторите на „Безценно:
Превръщането на обикновените продукти в извънредни преживявания“. Вместо това
трябва да изградите опит за добавяне на стойност около продукта си. „Ключът: Престанете да мислите за това какви продукти правите и започнете да мислите за това,
което те предлагат“28. Ласал подкрепя тезата, че потребителите са преминали отвъд
функционалността, качеството и дори обслужването и сега разглеждат целия опит в
потреблението, за да определят стойността на предлагането. Бритън я подкрепя, като
оспорва всеобщоприетата теза, че опитът се съдържа във функционалността. Той
дава примери с големи компании, които постигат успех, фокусирайки се не върху
функционалността, а върху преживяванията, които осигурява даден продукт.
„Настъпващата действителност ни кара да направим преоценка на традиционната система за създаване на ценности, ориентирана към фирмата, която ни служеше
толкова добре през последните сто години. Сега се нуждаем от нов основен критерий, на който да се опрем при създаването на ценности“29.
26

Forlani, F., T. Pencarelli, Marketing of touristic districts - viable systems in the experience
economy, Italian Journal of Management, Vol. 34, 2016, p.203
27
пак там, с. 207
28
LaSalle, D., T. A. Britton, Priceless: Turning Ordinary Products into Extraordinary Experiences,
Boston, MA, Harvard Business School Press, 2003
29
Прахалад, С. К., В. Рамасвами, Бъдещето на конкуренцията, Изд. Класика и стил, София,
2009, с. 18
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В „Understanding the Consumer Experience: An Exploratory Study of Luxury
Hotels“ A. Walls и съавтори, емпирично проучват потребителските преживявания,
като директно питат потребителите какви измерения на клиентското преживяване/
опит са изпитали и кои са факторите, които влияят на опита на потребителите, които
преживяват в луксозен хотел. Данните показват, че „преживяванията на гостите на
хотела не са просто прояви, а по-скоро сложно явление, при което физическите среди
се възприемат уникално от всеки гост; човешките взаимодействия преживяват
цялостния опит чрез съвместно производство и персонални характеристики и фактори...“30. Ето защо може да се препоръча ръководителите на хотели да разгледат опита
на потребителите, както от холистична гледна точка, така и от тясна насоченост, като
вземат предвид голямото разнообразие от фактори, ако искат да създадат положително клиентско преживяване. Например, мениджърите трябва да обърнат специално
внимание на цялостната атмосфера на хотелската собственост, като се съсредоточат
внимателно върху специфични физически измерения (напр. осветление, качество на
материалите, чистота и поддръжка).
Ф. Клаус и С. Маклан, преминавайки от изследването на индивида към индивидуалния опит на клиентите, изследват как се развива опитът на клиентите по време
на взаимодействието между компаниите и потребителите, особено участието на доставчика на преживяване/опит и на клиента при проектирането, доставката и осведомяването на клиента. „EXQ: a multiple-item scale for assessing service experience“ е изследване, което авторите смятат за първото емпирично основано концептуализиране
и измерване на опита на клиента. Те въвеждат скалата за обслужване на клиенти
(EXQ), която обхваща четири измерения, а именно „продуктовият опит, фокусът на
изхода, моментите на истината и спокойствието“31. Базирайки се на тази скала, трима
други автори – N. Rais, R. Mosa, M. Muda в „Reconceptualisation of Customer
Experience Quality (CXQ) Measurement Scale“ поставят акцент върху това, колко е
важно качеството на опита на клиента да бъде измерено чрез афективна (чувствителна) перспектива, само защото когнитивната оценка е по-значима при стимулите за
околната среда или от качеството на водача до качеството на клиента. „Качеството на
клиентския опит трябва да измерва цялостното превъзходство на емоционалния опит
към марка след когнитивната оценка“32. Въпреки че Клаус и Маклан подкрепят
тезата, че опитът е цялостна емоция, скалата EXQ все още не измерва общия коефициент на клиентското преживяване. Новото измерване, което разработват Rais, Mosa
и Muda, обаче вече измерва цялостния опит на клиентите, извлечено от гледна точка
на хедонични и емоционални аспекти.
За да успеят туристическите организации, следва да разберат, че потребителите
оценяват съвместното създаване, изграждане на общности и определени образи. Съвместното създаване е термин, който е въведен от С. К. Прахалад. В „Новата ера на
иновациите“ той заедно с Кришнан, разглеждат новите начини за създаване на продукти и преживявания посредством сътрудничество между компаниите, потребители30

Walls, A., F. Okumus, Y. Wang, D. J.W. Kwun, Understanding the Consumer Experience: An
Exploratory Study of Luxury Hotels, Journal of Hospitality Marketing & Management, 20:166-197,
2011, p. 187
31
Klaus, P., & S. Maklan, EXQ: a multiple-item scale for assessing service experience. Journal of
Service Management, 23(1), 2012, pp. 16-17
32
Rais, N., M. Rosidah, M. Muda, Reconceptualisation of Customer Experience Quality (CXQ)
Measurement Scale, Fifth International Conference on Marketing and Retailing, 2015
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те, доставчиците, дистрибуторите, които са взаимосвързани в една мрежа на иновации. Съвместното създаване на преживяване обхваща три основни процеса:
1. Компанията трябва да създаде така наречената „платформа“ – генеричен продукт, който в последствие може да бъде персонализиран.
2. Потребителят персонализира платформата според собствените си характеристики и желания.
3. Нужна е обратна връзка от потребителя с цел обогатяване на платформата.
4. Потребителите вече са клиенти на глобалния пазар. Те познават силата си и
това оказва влияние върху всеки елемент от системата на бизнеса. Ясно е, че обществото е в процес на трансформация, която както Прахалад33 посочва, се гради на два
основни стълба, които определят формулата на Новия бизнес модел: N=1; R=G,
където N=1 представлява уникалният потребител и неговото преживяване при създаване на добавената стойност на продукта или услугата, която му се предлага, а
R=G илюстрира взаимодействието между всички фирми, работещи съвместно за
удовлетворяване нуждите и очакванията на клиента. Подкрепям мнението на двамата
автори, че „успехът през ХХІ-ви век ще съпътства тези мениджъри, които осъзнаят
разликата между „фирменото мислене” и „потребителското мислене“”34. Забелязвам,
че традиционният мениджмънт в туризма се фокусира върху системите, процесите,
бюджетите и поощренията, създадени в традиционната рамка на изграждането на
ценности, в която няма връзка между фирменото и потребителското мислене. Отдава
се значение на технологичните пътни карти, графиците за производство, качеството
на продукта, намаляване на разходите и времевия цикъл. По подобен начин се разглеждат и взаимоотношенията на организациите н туристическия бранш с клиентите.
Прилагат се техники за управление на потребителите без да се отчита тяхното преживяване в процеса на избиране, използване и съхранение на дадения продукт или услуга. Липсата на тази връзка не е нова, но с придвижването към съвместно създаване на
ценности това противоречие се изостря в точките на взаимодействие между компаниите и потребителите.
В „Experience marketing – a review and reassessment“ К. Тайнън и С. Маккени
правят преглед и преоценка на вече съществуващите определения и изследвания в
областта на маркетинга чрез преживявания. Разглеждайки мненията на различни
автори и изследователи в областта /включително и тези на Холбрук, Шмит, Пайн и
Гилмор, Прахалад и други/, те стигат до извода, че нуждата от диференциране, което
се води от маркетинговия опит и нуждата от улесняване на диалога (комуникацията)
между клиентите, фирмата и мрежата й от участници и бранда (марката), заедно с
нуждата за изграждането на позитивно впечатление у клиентите чрез комуникация,
води до поставянето на брандинга на централно място при процеса на преживяването. Провеждайки своите изследвания, те достигат да заключението, че съвместното създаване на стойност с клиента изисква високи нива на доверие, споделяне на
риска и съвместно вземане на решения. „Необходимо е организациите да конфигурират офертата си, включваща разширен набор от сензорни, емоционални, функционални/утилитарни, релационни, социални, информационни, новости и утопични източ33

Prahalad C. K., M.S. Krishnan, The New Age of Innovation. Driving Concreted Value trough
Global Networks, McGraw Hill, 2008
34
Прахалад С. К., В. Рамасвами, Бъдещето на конкуренцията, Изд. Класика и Стил, София,
2009, с. 64, фиг. 3-1
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ници. Предложението трябва да успее да комуникира с потребителите и да развие
съвместно създаване на преживяване, разбиране и оценка на опита след продажбата35“.
Именно поради тази причина, както и Ласал и Бритън констатират, необходимо
е организациите да насочат вниманието си към клиентите си, в контекста на маркетинга чрез преживявания, които биха осигурили продуктите и услугите им.
Световноизвестният маркетингов специалист Филип Котлър и неговите съавтори са категорични: „Компаниите трябва да разширят своите маркетингови концепции
до една холистична рамка, в която компаниите и техните сътрудници да са способни
умело да оценяват нови възможности за създаване на стойност и да са в състояние да
доставят продукти, услуги и преживявания, които могат по-точно да паснат на индивидуалните изисквания на техните клиенти. Необходимо е да бъде изградена маркетингова платформа около изследването, създаването и доставянето на оптимални качества за клиента, сътрудниците и самата компания“36.
За Лайъм Фехи (Liam Fahey), специалист в области от стратегически мениджмънт и организационно поведение до маркетинг и конкурентно разузнаване, недооценяването на ролята на факторите от емоционален характер, влияещи върху процеса
на вземане на решение за покупка, е недопустимо. Пред елитни маркетолози в своя
реч в Атланта, Фехи – главен асистент в Emotion Mining Company, също и съосновател на Лидерския форум, разисква върху често пренебрегвани области на емоциите,
като е показал богати данни от изследването и измерването им. Компанията на Фехи е
разработила уеб - базирани методи за събиране и анализ на данни, осветяващи ролята,
която емоциите играят при дефиниране и мотивиране на потребителското поведение.
Например, уникална възможност на методите, е да се разграничават изразени съзнателни
емоции и неочаквани несъзнавани емоции, емоциите които не са готови да бъдат
надеждно изразени – емоции, за чието наличие клиентите може би дори не осъзнават.
Според Фехи, „Методите на дълбаене в емоциите могат да деконструират емоционалното изживяване на клиента като директно средство за разкриване на потребителските аспирации – накратко, нуждите, които в противен случай биха останали
неотчетени от повечето маркетинг мениджъри, използващи традиционните методи за
изследване“37.
В „Емоционалният маркетинг на гребена на вълната“ Джефри Джеймс – редовен автор в онлайн секцията за маркетинг на американското списание Inc, споделя
своите виждания, “.....че всички решения за покупка произтичат от взаимодействието
на следните шест емоции:
1. Алчност. „Ако взема решение сега, ще бъда възнаграден“
2. Страх. „Ако не взема решение сега, аз съм страхлив“
3. Алтруизъм. „Ако взема решение сега, ще помогна на другите“
4. Завист. „Ако не взема решение сега, моите конкуренти ще спечелят“
5. Горделивост. „Ако взема решение сега, ще изглеждам умен“
6. Срам. „Ако не взема решение сега, ще изглеждам глупаво“.38
35

Tynan C., S. McKechnie, Experience marketing: a review and reassessment, Journal of Marketing
Management, 25(5), 2009, р.507
36
Котлър Ф., Д. Джайн, С. Месинси, Маркетингови ходове, Изд. Изток - Запад, 2015, с.116
37
http://bgtechnews.blogspot.bg/2008/07/blog-post_7793.html
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_na_vulnata/
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В маркетинговата практика все повече туристически компании променят тактиките си и започват да използват страховете и личната несигурност на потребителите.
Целта е да ги накарат те да повярват, че просто не могат да живеят, без да купят продукта на фирмата. Горделивостта също е ключова емоция, защото хората търсят марки, които подсилват собствената им идентичност. Всеки подход за успешни продажби създава или засилва една или повече от основните шест емоционални състояния.
Когато достатъчно от тях са налице, потребителят пристъпва към покупка. Но има и
други не по-малко важни емоции. Подкрепям становището на автора, че най-често
обаче се използват положителните емоции като радост, които повлияват върху потребителското поведение, така че да повишат продажбите. Смятам, че това е заложено и
в маркетинга на преживяванията, базиращ се на положителните емоции, споменът за
които е най-дълъг, особено когато става въпрос за положителни емоции от дадена почивка, престой в хотел, вечеря в ресторант.
Хората с техните положителни преживявания с бранда са в основата на бизнес
успеха и особено сега, в условията на дигиталната ера. Всички сме клиенти: клиенти
като купувачи, сътрудници, доставчици и стейкхолдъри. Всички части на дадена организация и екосистемата трябва да бъдат свързани с оптимизацията на клиентския
опит като двигател на приходите. Всички наблюдения на практиката според проф.
Л.Анастасова сочат, „че компаниите започват все повече да поставят своите клиенти
в центъра, т.е. стремят се към „клиентоцентрична организация“, но не в смисъл на
фокусиране върху най-ценните клиенти, а в смисъл оптимизация на всички бизнес
функции и процеси свързани с клиента“39.
В друг свой доклад, Л. Анастасова констатира: „Съвременните успешни компании не се възприемат като продаващи продукти, а като създаващи доходни клиенти
чрез положителен опит и емоции. Те вече осъзнават, че продават „клиентско преживяване”/опит. А опитът на клиента не е нещо единично и независимо от средата: той
е практическа и емоционална проекция на това как фирмата изпълнява своето обещание чрез уебсайта си, кол центъра, участието в социалните мрежи, обслужването и
др. – накратко как се представя фирмата при всеки директен и индиректен контакт с
клиента“40. Авторът подкрепя твърдението, че „маркетингът чрез преживявания“
всъщност не е съвсем нова маркетингова концепция, защото тя е имплицитно заложена в туристическия маркетинг, чрез който се продават ваканционни мечти, фантазии,
емоции и се разчита на обещания и предложения за незабравими преживявания.
Преживяването постепенно става една от важните теми в туристическата наука още
от 60-те години на 20-ти век. И въпреки че има немалък обем от изследвания в тази
област, все още има известни противоречия и спорове за същността на туристическото преживяване и неговите компоненти. В този смисъл основите на този подход се
коренят в туристическия маркетинг, където преживяването е неделима част от туристическия продукт“41. Подкрепям констатациите на Л. Анастасова, споменати по-горе,
39

Анастасова, Л., Клиентско преживяване с бранда – ключови фактори за успешно проектиране и прилагане на концепцията в услугите, Сборник доклади от научна конференция „Управленски практики“ IX, БСУ, юни 2016 г., с. 387
40
Анастасова, Л., Преосмисляне на маркетинга в контекста на новите пазарни реалности,
Маркетингови метармофози и предизвикателства в дигиталната ера, Юбилеен сборниик 15
години катедра „Маркетинг“, Бургас, юни 2013 г., с. 21
41
Анастасова, Л., Съвременни подходи в маркетинга и маркетинговите изследвания, Сборник
доклади: Международна научна конференция, БСУ, Бургас, юни 2015 г.
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тъй като моите в практиката на различни туристически организации сочат, че фирмите, макар и все още бегло, разбират, че са в туристическия бизнес, не само, за да създават продукти и услуги, които да предлагат на своите клиенти, но и за да удовлетворяват очакванията им и най-важното – да им осигурят едно незабравимо преживяване.
В „Understanding Customer Experience“ К. Мейер и А. Швагер изразяват своето
становище, че „Преживяването на клиентите обхваща всеки аспект от предлагането
на една компания – качеството на грижата за клиентите, разбира се, но и рекламата,
опаковката, характеристиките на продуктите и услугите, лекота на използване и
надеждност“42. Авторите концентрират изследванията си в областта на измерването
на удовлетвореността на клиентите на различни компании. След многобройни проучвания в областта на маркетинга чрез преживявания в различни фирми, те констатират: „Удовлетворението на клиентите е по същество кулминацията на поредица от
клиентски преживявания или може да се каже, нетният резултат от добрите минус
лошите“43. Интересното в тази статия е, че двамата автори изтъкват необходимостта
от осъзнатост на всички служители в дадена организация, че преживяванията на
клиентите трябва да се превърнат в основен техен приоритет. Подкрепям Мейер и
Швагер, тъй като, ако няма единност в туристическата фирма и ако служителите от
различните йерархични нива не работят заедно за удовлетворяване на клиентските
потребности, фирмата няма да постигне успех.
„A Dynamic Framework of Tourist Experiences: Space – Time and Performances in
the Experience Economy“ – статия на R. Ek и съавтори е друг пример за това, как
туристическите компании и организации трябва да проектират места и събития и да
ги предлагат на пазара по начини, които удоволстват окото. Тук се подчертава как
туристите преживяват места по по-чувствителни начини, когато могат да включват
повече телесни усещания, от докосване, мирис, слух и т.н. Туристите се сблъскват с
градове и ландшафти чрез телесната близост, както и отдалеченото съзерцание. В
своето изследване, авторите стигат до извода, „че опитът трябва да се разглежда като
ефективно взаимодействие между управляващите агенции – туристически организации, общински и други власти, местни организации за търговия на дребно и т.н. – и
туристите / потребителите, които се позиционират във време-пространството“44.
„Дефинирайте общите идеи, които представят марката. Опишете желаните клиентски чувства и възприятия на марката във всички взаимодействия с организацията.
Разделете бизнеса си на отделни единици – целта е да се идентифицират различните
преживявания, които организацията предоставя и да се формулират изискванията и
целите на всяка от тях. Опишете всеки сегмент с профил и инвентаризация на нуждите, включително ключови фактори за вземане на решения за покупки и възприятия за
марката. Създайте решетка с бизнес сегменти като колони и сегменти на клиенти
като редове – всеки кръстопът на бизнес / клиент представлява отделен опит за проектиране и доставка. Определете как да отговаряте на специфичните за сегмента нужди във всеки бизнес сегмент. Инспектирайте архитектурата й в този вид, за нейната
42

Meyer, Ch. & A. Schwager, Understanding Customer Experience, Harvard Business Review, 2007
пак там
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цялост и съгласуваност“45 – това са седемте стъпки, които биха довели до по-добри
клиентски преживявания според Denise Lee Yohn. Целта на изследването на автора е
да помогне на компаниите в опита им да открият правилните подходи и инструменти
за проектирането и управлението на клиентските преживявания.
В „Как да запазим опита на клиента: Преглед на компонентите на опит, които
съдействат за създаването на стойност с клиента“ Chiara Gentile, Nicola Spiller и
Giuliano Noci, подобно на Тайнън и Маккени, правят преглед на изследванията в областта на маркетинга чрез преживявания, като посочват становищата на различни изследователи в областта. Тяхната цел е да допринесат за формализирането и подобряването на съществуващите модели и подходи към темата. По-конкретно, настоящото
им изследване е в насока на по-нататъшното рационализиране на подходите и теориите, които са били разработени и в опит да се дадат отговори на някои отворени
въпроси. Анализите на авторите „..показват колко е важно да се обърне внимание на
новите възникващи тенденции в интерпретирането на поведението на клиентите.
Проучването предвиждаше, че релевантната част от стойността, представена на
клиентите и в действителност се признава от тях, е свързана с опитните характеристики. Да живееш с положителен клиентски опит може да създаде емоционална връзка
между марката и нейните клиенти, което на свой ред подобрява лоялността на клиентите“46. Авторите разглеждат и функционалната стойност на маркетинга (не само
хедонистичната), като констатират, че „е важно да се постигне подходящ баланс
между полезност и хедонична стойност“47. Подкрепям тезите на изследователите, тъй
като в туризма е важно да се обръща внимание не само на преживяванията, които организациите трябва да осигурят на клиентите си, но и на функционалностите, които
понякога са необходим стандарт. Защото именно функционалните функции на маркетинга, понякога са тези, които допринасят за незабравимото преживяване на туристите.
L. Van Boven и T. Gilovich в „To do or to have? That is the question“ твърдят, „че
опитът е по-отворен към положителна интерпретация и все по-благоприятни оценки
във времето, са по-подходящи за идентичността на индивидите и имат по-голяма социална стойност поради факта, че те предоставят истории, социални връзки“48. Емоциите, разгледани като водещи в контекста на маркетинга чрез преживявания, „са
важни компоненти на отговорите на потребителите“49.., „засягащи техните преценки,
оценки и решения“50. „Емоциите се приемат като причини, ефекти, медиатори и модератори на потребителското поведение. Сред положителните емоции, щастието е от
съществено значение за поведението на потребителите“51. Както подчертават Lee и
45
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46

277

Годишник на БСУ

том XXXVIII, 2018

Sirgy „маркетинговите стратегии, които допринасят за щастието на потребителите, се
очаква да доведат до доверие и ангажираност на клиентите...“52 и в крайна сметка до
едно позитивно и незабравимо преживяване. Както посочват Mishra, Dash и Cyr, възнаграждаването на преживявания с продукти и услуги прави потребителят да се чувства добре по отношение на решението си за закупуване и потребителят може да
изпита положителни чувства, дължащи се на употребата на продукта.53 За разлика от
горе-посочените становища, B. Barbosa в своето изследване „Happiness in marketing“
споделя виждането, че „повечето познания за емоциите в поведението на потребителите не разграничават конкретни положителни емоции, като например щастие, тъй
като те са изградени върху холистични подходи към положителни /отрицателни въздействия или фокусиране на удовлетворението“54.
J. Gnoth и X. Matteucci и тяхната статия „A phenomenological view of the
behavioural tourism research literature“ доказват тезата, че е необходимо да се създаде
„Модел на преживяванията в туризма“ (Tourism Experience Model – TEM), „...който
да моделира границите на това, което преживяванията могат да бъдат като туристическите пътешествия: цялостното субективно битие в света, в което индивидът може
да живее и да изживява напълно уникалността на всеки момент от момента“55. Често
това не е това, което индивидът действително преживява, т.е. това, което той възприема като преживяване, защото се случват фокусните дейности на ежедневието,
които влияят върху настроението, енергийните нива и чувството за щастие. В неговата
онтическа същност е възприемането на възприятието, и с което се появява взаимодействието или по-доброто взаимодействие с туристически обект и дестинация. Възприятието се избира, организира и интерпретира стимулите, възприемани в околната среда;
все пак начинът определя как тези стъпки се осъществяват и как настроението и емоционалните ориентации задвижват стратегиите за вземане на решения и преживяванията.
Ползи от приложението на „маркетинга чрез преживявания“ в туризма и
насоки за действие с оглед създаване на изключителен опит на туриста в дестинацията
„Модерният маркетинг не завършва с определянето на продукта, цената, мястото и времето му на реализация. Ако се разчита само на тези елементи, в най-честия
случай се стига единствено до провал на маркетинговия план. В модерния живот
символиката има не по-малко значение от самия продукт или услуга, а символиката
се създава в процеса на комуникация. Всеки човек в зависимост от своите ценности,
разум и емоции възприема само определен кръг от символи, а не пълната символика,
и в това е същинската задача на ефективната комуникация“56.
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Основна цел на маркетинга чрез преживяване в туризма, е да привлече клиентите да си взаимодействат и да се ангажират с продукт или услуга, специално разработени, които предоставят на клиентите благоприятни отговори чрез пряк контакт
или непряк контакт с компанията чрез посредниците, които ги свързват. Всяко туристическо преживяване е уникално и не се повтаря, тъй като то се генерира от взаимодействието между госта и пакета от услуги и стоки, създадени от организацията, с
помощта на контекстуалната платформа и приноса на самите гости.
Подобно на услугите, опитът също така отговаря на някои основни критерии: те
са нематериални, хетерогенни, постоянни и не е възможно да бъдат складирани.
Съществуват обаче значителни разлики: услугата се предоставя на клиента и може да
се отнася единствено до неговото тяло (например маникюр), собственост (например,
измиване на кола) или конкретна задача (например подаване на данъчна декларация
към данъчна служба). Изключителното преживяване, от друга страна, е предложение,
което влияе на клиент, предизвиква отговор (например чрез забавление) и който ще
бъде гравиран в неговата или нейната памет. И в случая на стоки, услуги и опит, има
фаза на потребление, въпреки че по отношение на последното потреблението е основният компонент. Докато стоките са осезаеми и могат да бъдат притежавани в
действителност, услугите са нематериални, но те осигуряват на клиента резултат от
предоставената услуга. За едно изключително преживяване, от друга страна, единственото, което има значение, е това, „...което се случва между получателя на маркетинговата дейност и по време на удължената и засилена фаза на потребление и спомените, които ще бъдат вдъхновени дълго след това“57.
Значението на спомените и тяхната запомняща се способност за бъдещото поведение също е от особено значение за маркетинга чрез преживявания. Тъй като проучвания показват, че повече от 60 процента от клиентите, които преминават към
друга марка, са се оказали удовлетворени, учените стигат до заключението, „че само
удовлетворението и качеството вече не са адекватни описания на опита“58; така че
много учени са подчертали значението на постигането на незабравими преживявания. Преживяванията, които се съхраняват в паметта на потребителите, са ценен информационни източници, тъй като те действат като вътрешна информация за бъдещи
решения.
Важно е да знаем как се чувстват нашите потребители и какво усещат. Ако те се
чувстват добре, ще обичат нашата марка, компанията и продукта ни, ако се чувстват
зле, ще ги избягват. Ето защо чрез маркетинга на преживяването е необходимо да се
създават постоянно положителни усещания и настроения у потребителите, които
биха благоприятствали силната и продължителна лоялност към предлагания продукт
и които биха допринесли за изграждането на трайно положително отношение към
предлагания продукт. Изследователите, подчертаващи извънредните характеристики
на преживяванията в туризма, доказват, че хората търсят различни психологически
потребности и желания, които не са удовлетворени в ежедневието им. Те откриват, че
когнитивните оценки на индивидите заемат голяма част от свободното им време и
туризма. Тъй като запомнящите се туристически преживявания не се различават от
57
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субективните преживявания на туристите, тези когнитивни чувства формират част от
съдържанието на запомнящи се туристически изживявания.
В съответствие с идеята, че основната цел на консумирането на продукти, свързани с отдих, е да се преследват хедонични или приятни преживявания, емоционалният компонент представлява значителна част от туристическия опит. Освен приятните афективни чувства, изследователите са намерили разнообразие от други емоции
и настроения, като например релаксация, щастие, социални чувства, свобода, нервност, които да бъдат предизвикани чрез маркетинга чрез преживявания в туризма.
Бъдещите поколения потребители ще имат по-дискреционен доход, по-малко време и
повече възможности за избор и ще покажат съвсем нов модел на разходите, в зависимост от възрастта, географията и богатството. Клиентите ще търсят предимно преживяване, а не само продукт.
Възможностите за прилагане на концепцията за маркетинг чрез преживявания и
обхвата на това сравнително направление не са аналогични на целия пазар. Ефективното прилагане на тази концепция зависи от много фактори. Най-важните от тях
включват:
- индустрията, в която организацията осъществява дейността си – има значително по-малко възможности за използване на ефективен опит като основа за
маркетингови дейности в случая на инвестиционни продукти, отколкото в
т.нар. индустрия на „свободното време“;
- продукта и свързания с него процес на закупуване – като се вземе предвид
формата на продукта, услугите са много по-подходящи за прилагане на концепцията за маркетинг чрез опит;
- типът купувачи, до които организацията се опитва да достигне – са млади
хора, екстроверти, готови да посрещнат нови предизвикателства или повече
хора, които по-често търсят необикновени преживявания;
- компетентното прилагане на подход, фокусиран върху изграждането на опит само стратегически – (системни и дългосрочни) решения, в които емоционалната сфера ще бъде водещият eлемент, върху който ще се изграждат и
укрепват взаимоотношенията между купувачите и организацията.
„Действията, които имат за цел да разширят обхвата на опита и по този начин да
задълбочат процеса на възприемане на адресатите на маркетинговата комуникация,
изглеждат особено важни за съвременните пазарни реалности“59.
Туризмът обещава възможността да се избере оптималната среда за преживяване, в която индивидът цели да бъде тази форма на себе си, към която се стреми.
Литературата, която дискутирахме относно използването на основните принципи на преживяване, придава смисъл на вече споменатия по-горе ТЕМ модел на Gnoth
и Matteucci и насърчава по-съществения преглед, особено на предложените емоционални контрасти между начините на преживяване. По този начин фокусът на бъдещия анализ на маркетинга на преживявания в туризма ще се превърне в процес на
преживяване и постигане на по-добро разграничение между разбирането ни за характера на туристическата активност, опитните резултати (напр. поток, удовлетворение)
и последици (напр. благополучие, щастие). Докато други подходи се съсредоточават
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върху индивидуалните аспекти на преживяването (напр. мотивация, удовлетворение,
участие), ТЕМ подчертава не конкретен режим или фаза в рамките на опита, а подобре улавя латентността на изживяването, което провокира въпроса, откъде и накъде преживяванията на туристите се развиват? Прегледът на изживяванията като
субективен процес, като се вземе предвид целият му обхват – вместо просто, например удовлетвореност или лоялност, може да доведе до по-добро разбиране на благосъстоянието и щастието. По този начин посоката, която бъдещите проучвания за туризъм биха могли да предприемат, е да се помисли за ТЕМ като основа за моделиране на начина, по който наистина се развива отдих или самоуправление, когато туристът излиза от ежедневието.
Туристите обикновено участват в многобройни дейности и взаимодействия,
което ги кара да чувстват, реагират и решават по различни начини. Туристическите
пътувания са житейски преживявания, изключително запомнящи се за пътниците по
време и след пътуването. В туризма, емоционалните реакции са особено важни, тъй
като те влияят на оценката на туристическата услуга от страна на туристите и следователно на тяхното удовлетворение. По-доброто разбиране на възприемането на
опита от страна на туристите ще подобри представянето в туристическата индустрия.
Необходимо е туристическите организации да въведат иновации в отговор на възприятията и предпочитанията на туристите.
Нарастващата конкуренция в туристическите услуги и нарастващото значение
на клиентския патронаж налагат необходимостта от предоставяне на по-добри услуги
и удовлетворяване на клиентите. Поради това, е необходимо е да се изясни подробно
влиянието на маркетинга черз преживявания върху емоционалното състояние на
клиентите, като е необходимо по-нататъшно проучване относно връзката между емоционалното състояние и удовлетвореността на клиентите чрез включване на емоционалното състояние в изследване на удовлетвореността на клиентите. Възможно е
да настъпят разминавания между тези фактори, които изискват бъдещи изследвания.
Данните невинаги са в състояние да посочат дали емоционалното състояние влияе на
удовлетвореността на клиента или обратно. Изследванията обаче показват силна
връзка между емоционалното състояние на клиентите и формирането на тяхната
клиентска лоялност.
За мениджърите в туризма е от решаващо значение да се оптимизира обслужването на клиентите: трябва да се създаде желана атмосфера с конкретни променливи
на обслужване (напр. хотелска рецепция или среда за рекреация) за оптимизиране на
социалните взаимодействия и за проектирането на нематериалното. Необходимо е
създаване на приятна атмосфера, уют, които да накарат туриста да се чувства обгрижван. Подходът относно качеството на обслужване на клиентите трябва да бъде
по-индивидуализиран. Не е необходимо по-малките хотели да предлагат по-луксозна
обстановка, за да се чувства клиентът добре. Важно е (особено в по-малките туристически обекти) продуктите и услугите не само да се индивидуализират, а да се персонализират според предпочитанията на госта. Необходимо е да се оцени важността на
чувствата на госта, за да може маркетингът чрез преживявания да проектира опита на
клиента и да създаде у него чувство за принадлежност към съответната среда.
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Заключение

Обобщавайки резултатите от проучванията в академичната литература и изследванията в областта на „маркетинга чрез преживявания“, стигаме до извода, че макар
да има доста публикации и изследвания по темата, „маркетингът чрез преживявания“
все още е сравнително нова направление в маркетинга в туризма в България. Повечето от публикациите, които бяха разгледани в изследването, са на чуждестранни
автори, което само по себе си говори за това, че на Запад обществата са по-запознати
с това ново направление в маркетинга и с преимуществата, които то може да осигури
на организациите.
Новите измерения в маркетинга очертават възможности за правилните маркетингови решения, чрез които всяко туристическо предприятие ще открие съответствие между туристическото търсене и предлагане. Те са свързани с разнообразяване
на туристическата продуктова гама, със създаване на гъвкава система за ценообразуване, с приложение на ефективна система за дистрибуция и с поддържане на интерактивна комуникация с туристите, с цел създаване на положително клиентско преживяване. Акцентът се поставя върху разработването на специализирани туристически
продукти, които притежават потенциал за създаване на специална емоционална
връзка с туриста. „Масовият турист“ вече се е трансформирал в глобализиращия се
свят, той е претенциозен, с високи изисквания за удобство, сигурност, развлечение.
Той търси истинското преживяване. В отговор на това, бизнесът има възможност да
излезе от туризъм „конфекция“ и да си пренастрои туристическите оферти „по поръчка“ на клиента. Вече говорим за маркетинг, основан на взаимовръзка и преживявания. Той отбелязва значителна промяна на маркетинговата парадигма, изместване
от мислене единствено в категориите конкуренция и конфликт към мислене в категориите на взаимна зависимост и сътрудничество. При него продуктите се персонализират според предпочитанията на клиентите, предпочита се директният контакт с
клиента, защото индивидуалната комуникация с клиента помага на компаниите да изградят по-точно представа за клиентите си. Въвеждането и обновяването на CRM
(Customer Relationship Marketing) система, като добавена стойност към маркетинга на
взаимовръзките в компаниите, дава възможност за абсолютно индивидуализиране на
клиентските профили относно изискванията и предпочитанията на потребителите и
за това какъв тип преживявания биха им харесали. „Целта на тази система е с помощта на технологиите да се осигури един пълен поглед върху клиентите, което би
позволило на фирмата да подобри качеството и удовлетвореността на всеки клиент,
като в същото време максимизира маркетинговия и икономическия ефект на връзките
с клиентите“60.
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ РЕЙТИНГОВИТЕ ОЦЕНКИ
НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КРЕДИТНИ АГЕНЦИИ
докторант Динко Райчев Казепов
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив

COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN THE RATING
ASSESSMENTS OF THE INTERNATIONAL CREDIT AGENCIES
Dinko Raichev Kazepov
Higher School of Agribusiness and Regional Development – Plovdiv
Summary: The author of the article reviews the sovereign rating of the parties. He makes a
comparative analysis of the ratings of international agencies - Standard and Poor's, Fitch
Ratings, Moody's Corporation ("Big Three credit rating agencies") and the innovative
Dominion Bond Rating Service (DBRS). The assessments of the Bulgarian Credit Transfer
Agency are being analyzed. (BCRA Credit Rating Agency). The sovereign ratings of the
European Union, the United States, Asia, Africa and Oceania are considered. The
projections for a sovereign credit rating for the three major companies for 2019 are
indicated. At the end of the publication, the author reaches some important conclusions.
Key words: sovereign rating, Standard and Poor's, Fitch Ratings, Moody's Corporation,
Dominion Bond Rating Service, extreme risk, negative perspectives.
JEL classification codes: G24, N20
Резюме: Авторът на научната статия разглежда суверенния рейтинг на страните.
Той прави прави сравнителен анализ между рейтинговите оценки на международните агенции – Стандард енд Пуърс, Муудис, Фич (наричани „големи рейтингови
агенции“) и новаторската Рейтингова агенция Доминион Бонд. На анализ се поставят оценките на Българската агенция за кредитен рейтинг. Разглеждат се суверенните рейтинги на страните от Европейския съюз, САЩ, Азия, Африка и Океания.
Посочват се прогнозите за суверенен кредитен рейтинг за 2019 г. на трите големи
компании. В края на публикацията, авторът достига до няколко важни заключения.
Ключови думи: суверенен рейтинг, международни рейтингови агенции, екстремален
риск, негативни перспективи.
JEL класификационни кодове: G24, N20

Авторът на научния материал си поставя за задача да разгледа суверенния
рейтинг на страните като понятие, характеризиращо се с определени характеристики
и особености. Неговата цел е да направи сравнителен анализ между присъжданите
рейтингови оценки на страните от трите големи, водещи компании и българската
агенция за кредитен рейтинг. Той се опитва да защити научната теза, че въпреки
спадналото доверие след „Втората велика депресия“ от 2008 година, международните
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кредитни агенции чрез своите суверенни рейтинги дават сравнително обективна
представа за инвестиционния климат в съответната страна и служат за адекватна
репутация пред световните финансови институции.
1. Суверенен рейтинг – същност особености и характеристики
В използваната информационна база съществуват различни тълкования на понятието „суверенен кредитен рейтинг“. Между тях се открояват някои присъщи характеристики, които биха могли да се конкретизират в следния по-отчетлив порядък:
Първо, суверенният кредитен рейтинг е кредитният рейтинг на отделна държава
или група държави, които се определят като „суверенна единица за оценка“. Суверенните кредитни рейтинги предлагат на инвеститорите да се запознаят с нивото на риска, който пряко рефлектира към инвестирането в дадена страна. По искане на страната, агенцията за кредитен рейтинг прави оценка на икономическата и политическата
среда като определя представителен кредитен рейтинг. Получаването на позитивен
кредитен рейтинг е от важно значение за оценъчните страни, за да имат те достъп до
финансиране на международните пазари на облигации.
Второ, причина за получаване на суверенни кредитни рейтинги, различни от
емитирането на облигации на пазарите по външен дълг, е да се привлекат чуждестранни инвестиции от големите компании. За получаването на доверие, много страни търсят най-вече рейтингите от трите основни или наричани още големи („Big
Three credit rating agencies") като Standard and Poors, Moody's и Fitch. Един техен
рейтинг на една от тези агенции може да осигури по-голяма прозрачност и да покаже
по-доброто състояние на страната. По-малките, но все още ефективно търсени рейтингови агенции включват DBRS (Dominion Bond Rating Service), Chengxin
(China Chengxin Credit Rating Group), Dagong (Dagong Global Credit Rating) и JCR
(Japan Credit Rating Agency). Подразделенията на държавите също могат да издават
държавни облигации, които изискват рейтинг. По принцип много от големите агенции
изключват по-малки области, като например райони, провинции и общини. (Суверен
кредитен рейтинг /https://www.investopedia.com/terms/s/sovereign-credit-rating.asp/2019-01-05)
Трето, независима компания, която оценява финансовото състояние на емитентите на дългови инструменти и след това определя рейтинг, който рефлектира в оценка на способността на емитента да извършва плащанията по дълга. Естествено, потенциалните инвеститори разчитат на данни и обективен анализ на агенциите за кредитен рейтинг при определяне на общата стабилност на дадена държава или компания. (Credit rating agency/ http://www.businessdictionary.com/definition/credit-ratingagency.html/2019-01-13)
Четвърто, агенциите за кредитен рейтинг определят рейтинги на държави и
финансови компании, които издават дълг. Те оценяват също определени финансови
продукти, търгувани на борсата. Оценките се отнасят до вероятността за „неизпълнение“, или шансът страната, компанията или продуктът да не изпълнят своите законови задължения (например като начин на заплащане). Това не е мярка за това колко
инвеститори ще загубят, ако се случи неизпълнение. Най-силният рейтинг е „тройноА” (AAA или Aaa), докато всичко под BBB – (също известен като Baa3) се счита за
по-ниско от инвестиционния клас или „rubbish, trash“, класифицирано като „боклук“. (What
is a credit ratings agency?/
https://www.ezonomics.com/whatis/credit_ratings_agency/2019-01-14)
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2. Регулиране на рейтинговите агенции преди финансовата криза от 2009 г.

То се осъществява чрез следните няколко международни институции, а именно:
 Международна организация на комисиите за ценни книжа
Налице са два възлови документа, а именно – Декларацията на IOSCO (International
Organization of Securities Commissions) за Принципите на дейността на агенциите за
кредитен рейтинг (2003) и Кодекса за поведение за агенциите за кредитен рейтинг
(2004). Те съдържат четири категории доброволни принципи, които агенциите за кредитен рейтинг следва да прилагат като:

- качество и цялостност на рейтинговия процес;
- независимост и избягване на конфликти на интереси;
- отговорности на инвестиращите публични и емитенти;
- публичното оповестяване на собствения си кодекс за поведение.
Кодексът на IOSCO не разглежда правителственото регулиране на рейтинговите
агенции. Той включва механизъм за прилагане, въпреки че няколко агенции за кредитен рейтинг развиват доброволно собствените си кодекси за поведение.
 Регулиране в САЩ
Американската комисия по ценните книжа и фондовите борси (U.S. Securities
and Exchange Commission (SEC) през 1975 г. се ангажира с признаване на рейтинговите агенции. Тя посочи национално признатите статистически рейтингови организации - nationally recognized statistical rating organization (NRSRO), като позволи на
регулирани субекти - брокерски дружества и взаимни фондове да разчитат на своите
рейтинги, за да задоволят специфичните регулаторни изисквания. Това конкретизира
контролните функции като:

- минимален и
- неформален надзор, тъй като разчиташе на пазарното приемане, а не на регулаторните стандарти.
През 2006 година, Конгресът на САЩ прие Закон за реформа на рейтинговата
агенция. Той предостави законови правомощия за третиране на агенциите за кредитен рейтинг. Наложително е да се спазват определени изисквания, свързани с:
- периодично отчитане на дейностите;
- публичното оповестяване на информация за вътрешните стандарти и политики;
- рейтингова методология и резултати;
- извършване на проверки на място на агенции за кредитен рейтинг;
- предприемане на дисциплинарни мерки за нарушения на закона.
Въпреки това, се забрани на SEC да регулира процеса на определяне на кредитен рейтинг, използваните процедури и методологии, т.е. правилата приети през
2007 г., но след „Втората велика депресия“, през 2009 година са ревизирани.
 Регламенти в Европейския съюз
Преди 2009 г. надзорът на агенциите за кредитен рейтинг в Европейския съюз
се основава на доброволното придържане към Кодекса на International Organization of
Securities Commissions (IOSCO) като надзор от Комитета на европейските регулатори
на ценни книжа. Налице са Директивата за капиталовите изисквания (2000/12/ЕО),
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която прие рамката на Базел II в Европейския съюз. Тя дава възможност за използването на външни кредитни оценки от външни институции за кредитна оценка, признати от националните органи при изчисляването на минимални регулаторни капиталови изисквания на банките.
В сила са Директива на ЕС относно пазарните злоупотреби (2003/125/ЕО) и
Директива за финансовите инструменти (2004/39/ЕО), които изключват кредитните
рейтинги от дефинирането на инвестиционните препоръки. (2009 CRISISRESPONSE.
Public policy for the private sector. October 2009, Note Number 8, p.2/ Credit Rating
Agencies)
3. Кредитни рейтинги и финансова криза
Агенциите за кредитен рейтинг са критикувани, поради тяхната роля за „подхранване“ на неустойчивото нарастване на структурираното финансиране, обезпечено с дългови активи. То се смята за основен катализатор за глобалната финансова
криза, в две насоки:
 Неадекватни оценки на рейтинговите агенции на структурираните ценни
книжа
Смята се, че агенциите са изиграли основна роля за развитие на структурирания
финансов пазар. Институционалните инвеститори, включително и банки разглеждат
дълга със същия кредитен рейтинг като променливи, дори при сложни, иновативни,
или непрозрачни дългови инструменти, които се продават дълго време за да се получи
оценка за инвестиционен клас. По-ниската прозрачност и по-голямата сложност в
това отношение утежняват ситуацията. Структурните пазари осигуряват силна зависимост на участниците на пазара от рейтинговите агенции. Не традиционните предложения за дълг рязко нарастват драматичното увеличаване на приходите и рентабилността рейтингови агенции.
Според Partnoy (2006), таксите на Standard & Poor’s за корпоративно емитиране
на дългове е в диапазона от 3-4 базисни пункта, размер на емисията и обикновено
варира между 30000 и 300 000 щатски долара. Таксите за структурирани финансови
продукти могат достигат до 10 базисни точки и са по-високи за по-сложни сделки.
Поради по-високите такси и рязкото нарастване на броя на класифицираните проблеми, структурираното финансиране е 54% от рейтингите бизнес на приходите на
Moody's до 2006 г. (2009 CRISISRESPONSE. Public policy for the private sector.
October 2009, Note Number 8, p.5-6/Regulatory reforms in response to the financial);
 Бавна реакция на агенциите за кредитен рейтинг към събитията на пазара
Примерите включват тяхната невъзможност да предвиждат сериозни финансови
проблеми на суверени емитенти (както в дълговите кризи в Латинска Америка през
2001 г., включително в настоящата голяма депресия. Рейтингите имат малка информационна стойност и това рефлектира в изоставането спрямо ситуациите на пазара.
Следователно рейтингите могат да представляват сравнително добър кредитен риск,
те могат да бъдат по-малко надеждни като показатели за абсолютен риск и рядко
оказват влияние върху пазарните цени.
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4. Регулаторни реформи в отговор на финансовата криза
 Международната организация на комисиите за ценни книжа
В отговор на ролята на рейтинговите агенции при срива на структурираното
финансиране, през 2008 г. международна организация на комисиите за ценни книжа
преразгледа Кодекса за основните принципи за агенциите за кредитен рейтинг.
Реформите включват следните по-важни мерки по отношение на:
 засилване на качеството на рейтинговия процес;
 гарантиране на последващия мониторинг;
 навременност на рейтингите;
 забрана на участието на анализатори при проектирането на структурирани
ценни книжа;
 увеличаване на публичното оповестяване;
 периодично преразглеждане на компенсаторните политики;
 диференциране на рейтингите на структурираните финанси и други.
 „Групата на двайсетте“, съкратено G-20 (официално, Group of Twenty
Finance Ministers and Central Bank Governors) с Декларацията от април 2009 г. за
укрепване на финансовата система се съгласи, че всички агенции за кредитен рейтинг, чиито рейтинги са използвани за регулаторни цели би следвало да бъдат предмет на надзорен режим. Те ще включват регистрация и последователен контрол в
контекста на Кодекса на IOSCO.
Националните органи ще наложат спазване, като IOSCO ще изпълнява координираща роля. Рейтинговите агенции следва да диференцират рейтингите за структурирани продукти и да увеличават оповестяванията. Базелският комитет преразгледа
ролята на външните рейтинги в надзорното регулиране и установи неблагоприятни
стимули, които трябва да бъдат анализирани.
 Регулиране в САЩ
През 2009 г. Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) измени своите правила за рейтинговите агенции. Те са насочени към засилено оповестяване на статистически данни за:
 изпълнението и рейтингови методологии;
 оповестяване на Web-сайта им на извадка от рейтингови действия за всеки
клас кредитни рейтинги;
 засилено водене на записи и годишни доклади;
 допълнителни ограничения за дейности, които биха могли да генерират конфликти на интереси (например забрана на агенциите за кредитен рейтинг да
съветват емитентите, относно рейтингите, да забраняват на персонала за оценяване да участва в дискусии или преговори за такси).
 Нови правила в Европейския съюз
През април 2009 г. Европейският парламент одобри регламент относно агенциите за кредитен рейтинг и финансовия надзор от страна на Европейската комисия.
Всички агенции за кредитен рейтинг, които искат кредитните си рейтинги да бъдат
използвани в Европейския съюз, ще трябва да подадат заявление за регистрация в
Комитета на европейските регулатори на ценни книжа (Committee of European
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Securities Regulators, CESR). Те ще бъдат контролирани от него и от съответната
държава-членка по произход.
Регистрираните агенции за кредитен рейтинг подлежат на нови, правно обвързващи правила, които се основават на Кодекса на IOSCO, включително:
- забрана на консултантски услуги;
- засилено разкриване и изисквания за прозрачност;
- диференциация на рейтингите;
- комплексни продукти и по-силни механизми за вътрешно управление.
CESR ще създаде централно хранилище, достъпно за по-широк потребители, с
исторически данни за рейтинговата ефективност на всички регистрирани агенции за
кредитен рейтинг.
Суверенните кредитни рейтинги се коментират в две направления за:
 инвестиционен рейтинг;
 спекулативен рейтинг.
Рейтинговите агенции Fitch и Standard & Poor's използват скалите „ААА“, „АА“,
„А“ и „ВВВ“ за дългосрочен кредитен риск с инвестиционен рейтинг и „ВВ“, „В“,
„ССС“, „СС“, „С“ и „D“ за спекулативен дългосрочен кредитен риск. (Виж Таблица №1)
Таблица №1
Сравнителен анализ между кредитните агенции по отношение инвестиционен и
спекулативен клас оценки
BCRA
Катeгория

Дългосрочен

S&P

Краткосрочен

AAA

Инвестиционен клас

A
A-

AA

A-2

BBB+

A+
A
A-

BBB-

A-1

A-2

A+
A
A-

BBB-

F1

F2

P-1

A1
A2
A3

P-2

Baal
Baa2
F3

BBB-
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Aa2
Aa3

BBB
A-3

Краткосрочен

Aa1
F1+

BBB+

BBB
A-3

AA

Дългосрочен
Aaa

AA-

BBB+

BBB

Краткосрочен

AA+
A-1+

AAA-1

Дългосрочен

Moody's

AAA

AA+
A-1+

AAA+

Краткосрочен

AAA

AA+
AA

Дългосрочен

FITCH

P-3
Baa3
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BB+

BB+

BB+

Ba1

BB

BB

BB

Ba2

BB-

BB-

BB-

Ba3

B+
Спекулативен клас
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B

B+

B

B+

B

B1

B

B

B

B2

B-

B-

B-

B3

CCC+

CCC+

CCC

Caa1

CCC

CCC

CC

Caa2

CCC-

C

CCC-

C

C

C

Caa3

CC

CC

Ca

C

C

C

D

D

D

/

D

D

Авторово представяне по оценки на: https://www.bcra-bg.com/en/rating-scales
http://www.minfin.bg/bg/69(2019-13-01)
Рейтинговите оценки могат да включват и определени модификации с по-широки
параметри. Така например, агенцииете Fitch и Standard & Poor's използват плюсове и
минуси (например, АА+ и АА-), а Moody’s ги номерира като Аа1 и Аа3.
Агенциите за кредитен рейтинг подават предварително сигнал за намеренията
си за промени в скалата на своите оценки. Те използват термини като „Review“ или
„Under surveillance“, за вероятностни промени към понижаване в рамките на следващите три месеца. Това са тъй нар. „negative perspectives“ за понижаване на рейтинговите оценки. Те са повлияни от циклични фактори, въпреки че дългосрочните рейтинги в чуждестранна валута се опитват да пренебрегнат икономически, политически, кредитни и стокови цикли. Поради това, рецесия или влошаване на ликвидността
не следва да води до понижение на суверенния рейтинг. Промените в рейтинга следва да бъдат обвързани с изменение на основни икономически фактори.
Международните рейтингови агенции допълват своите суверенни кредитни рейтинги с кредитна перспектива, която показва оценката на фактори, предизвикващи
преразглеждане на рейтинга. Перспективата може да бъде положителна, стабилна
или отрицателна. Тя не е задължителна за промяна в рейтинга.
Освен това, агенциите оценяват икономическия и политически риск на дадената
страна. Първият риск се отнася до способността на правителствата да изплащат задълженията си в срок. Тя се представя като функция от количествени и качествени
показатели. Политическият риск отразява възможностите на правителството за изплащане на дълга. То също се базира на система от количествени и качествени агрегати за преценка. Смята се, че държавната неплатежоспособност в исторически план
не дава голяма възможност за емпирични тестове, които да характеризират страната
като устойчива институция.
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Концепцията „willingness to pay“, или тъй нар. „желание за плащане“ е отражение на потенциалния риск, включващ постановката, че „правителството може да е в
състояние на добра платежоспособност, но може да не иска да го направи“. В случая,
социално-икономическите разходи на съответната държава могат да бъдат непоносимо високи. При оценка на това, агенциите използват някои по-важни показатели за:
- институционална сила;
- политическа стабилност;
- фискална и монетарна гъвкавост;
- кредитна история;
- готовност за плащане и други.
Някои от количествените показатели акцентират и включват проекциите на:
 ниво на задлъжнялост;
 официални международни резерви;
 структура на дълга (валутна и матуритетна структура, в местна и чуждестранна валута);
 степен на тежест на дълга (разходи за лихви) и други.
Налице е връзка между суверенен и корпоративен рейтинг, която може да бъде
продиктувана от неплатежоспособността на държавата по обслужване на дълга, т.е.
тъй нар. „sovereign ceiling or negative influence“ („суверенен таван или негативното
влияние“) при ефекти от:
 външни шокове, които са източник на определена уязвимост на страната;
 влияние върху частните емитенти на дълг (например, мерки, които засягат
възможността на частния сектор за погасяване на дълга – инфлационно
финансиране или увеличения на данъците);
 директен капиталов контрол или административни мерки, които предотвратяват обслужването на външните задължения от частни заемополучатели и
други.
Външните шокове и влиянието върху частните емитенти на дълг предполагат
положителна корелация между частния и публичният рейтинг, но не и горна граница
на рейтинга. Капиталовият контрол и административните мерки на правителството
осигурява тъй нар. „суверенен канал“.
5. Различия между международните рейтингови агенции

Въпреки, че изходната информационната база за оценки е сравнима между рейтинговите агенции, то съществуват някои различия при тяхното класифициране и
групиране. Така например, Moody’s и Fitch класифицират своите показатели в четири
категории ключови фактори, докато Standard & Poor's използва девет. Агенциите за
кредитен рейтинг използват публична информация, както и допълнителна информация, предоставена им от оторизираните финансови институции на страната. Залагат
се обективни показатели за рейтингови оценки. Методологиите на агенциите се развиват във времето като подлежат на корекции, свързани с ограничаване броя на промените в рейтинга. Например, скритите рискове от Азиатската криза, довеждат до
промени в методологиите за оценка – Fitch коригира своя подход за засилване на
контрола върху страни с висок дял на краткосрочния външен дълг, ако общите нива
на задлъжнялост са ниски, а Standard & Poor's увеличава фокуса си върху външните
задължения, включително външния дълг на частния сектор.
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Съществуват и някои различия между методологиите, които рейтинговите агенции ползват. Fitch Ratings и Standard & Poor's отдават по-голяма тежест на условните
задължения на правителството, докато Moody's Corporation на риска от настъпване на
определено събитие. Освен това, Moody’s и Standard & Poor's акцентират на поширока група фактори при определяне на общата икономическа конюнктура като
неравенство на доходите, конкурентоспособност, протекционистки фактори, иновации и инвестициите в човешкия капитал в сравнение с Fitch. Нивото на резервите е
съществен фактор за страни с фиксиран или неизменен режим на валутен курс.
Рейтинговите агенции обявяват кредитен рейтинг както в чуждестранна, така и
в местна валута за всяка страна. По принцип съществува незначителна разлика между
двата рейтинга. При развиващите се страни рейтинга в местна валута обикновено е
по-висок, заради способността на централната банка на страната да финансира на
държавния дълг чрез увеличаване на паричното предлагане или тъй нар. „монетизация на дълга“ (от „monetization“). Девалвацията на местната валута и последваща
обезценка на дълга се оценява от финансовите пазари, посредством допълнителна
пазарна рискова премия.
6. Методология на Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) за
присъждане на държавен рейтинг

При оценка на кредитоспособността на държавата за присъждане на определен
държавен рейтинг, Българска агенция за кредитен рейтинг използва множество количествени и качествени показатели. Те се получават от различни източници, включително и от официалните финансови институции на страната. Смята се, че процесът по
присъждането на рейтингите трябва да осигури съпоставимост, последователност и
непрекъснатост на рейтингите във времето между различните държави. Използва се
вътрешен модел, който е основа за експертен анализ по определена методология за
платежоспособност на държавата. Затова рейтинговите показатели са подредени в
няколко основни категории, които се подразделят на три подкатегории. Системата от
показатели се отразява в следния вид:
Първа категория, политически риск, включващ – вътрешна среда, външна среда, институции;
Втора категория, макроикономическа стабилност – цялостна стабилност, чуждестранна конкуренция, пазари на труда;
Трета категория, фискална гъвкавост – държавен дълг, държавен бюджет,
външен дълг;
Четвърта категория, ефективност на паричната политика – валутна стабилност, ликвидност, банкова система.

Факторите в рамките на една подкатегория се оценяват по петстепенна скала на
цели числа от 1 до 5, където:
 единица [1] означава „висок риск“;
 петица [5] – „нисък риск“.
Така оценките се претеглят, за да се достигне до оценка на подкатегория, която
също е число между 1 и 5. Освен това, се извършват експертни корекции на оценките
в подкатегорията, след които с формула за претегляне се изчислява оценка за съот293
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ветните категории. Средно претеглената стойност на четирите основни категории
води до получаването на крайната оценка на държава, която е число между 1 и 5.
Първата предполага висок риск от неизпълнение, а последната 5 – нисък риск от неизпълнение на задълженията. Тази оценка се преобразува в рейтинг по буквена рейтингова скала за публични цели, съгласно установената практика на агенциите за
кредитен рейтинг. Когато една държава е в неизпълнение категория „D“ се определя
без да се взема под внимание вътрешния модел, а чрез експертна оценка.
Количествените фактори за оценка се събират от източници, които включват
информация от Световната банка, Евростат, Международния валутен фонд, национални статистики, националната банка, министерството на финансите, както и различни неправителствени организации. При оценяването се взема предвид както относителното класиране на една държава сред другите държави, така и абсолютната
позиция на държавата в наблюдавания диапазон от стойности.
Качествените рейтингови фактори и съответно корекциите на рисковите оценки
на подкатегориите се определят чрез индивидуална експертна оценка. Те имат значително влияние върху процеса на оценяване. Възможно е експертно да бъдат коригирани. Тогава тежестите, използвани във вътрешния модел ще отговарят на рисковия
характер на ситуацията в дадената държава.
Методологията на рейтинговите скали касаят държавни рейтинги на краткосрочни и дългосрочни задължения, деноминирани в местна или чуждестранна валута,
традиционно „свободно използваемите валути“ като евро и щатски долари.
Рейтинговият анализ включва следните няколко политико-икономически проекции, а именно:
 политически риск;
 стабилност и ефективност на държавните институции;
 външно-политически фактори;
 вътрешно-политически фактори;
 макроикономическа стабилност;
 цялостна политическа стабилност;
 конкурентоспособност;
 пазари на труда;
 фискална стабилност и фискална гъвкавост;
 държавен дълг;
 външен дълг;
 бюджет;
 ефективност на парично-кредитната политика на държавата;
 валутна стабилност;
 ликвидност на икономиката;
 стабилност на банковата система.
7. Кредитен рейтинг на държавите в Европа и света

Времето от „Втората велика депресия“ и вероятно след 2009 година показва, че
въпреки нарушеното доверие към рейтинговите агенции, тяхната роля все повече нараства. Те служат не само за оценка на инвестиционния климат в съответната държава,
но и за регулация от страна на съответните финансови институции. В този контекст, ще
разгледаме присъдените рейтинги на по-важните региони и държави по света.
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7.1. Кредитен рейтинг на държавите от Европейския съюз.

В таблица №2 се композират кредитните оценки и перспективите на страните в
общността за 2016 г., според „трите големи“ – Standard & Poor's, Fitch Ratings Fitch и
Moody's Corporation. (European Union Credit Rating/https: //tradingeconomics.
com/european-union/rating/(2017-20-12 )
Таблица №2
Сравнение на кредитните рейтинги, поставени от трите компании
на държавите членки на ЕС
Държави- членки на Европейския съюз

S&P

Outlook

Moody's

Outlook

Fitch

Outlook

AA+

Stable

Aa1

Negative

AA+

Stable

AA

Stable

Aa3

Stable

AA

Stable

BB+

Stable

Baa2

Stable

BBB-

Stable

AAA

Stable

Aa1

Stable

AA+

Stable

AA

Negative

Aa1

Negative

АА

Negative

AAA

Stable

Aaa

Stable

AAA

Stable

Гърция

B-

Stable

Caa3

Stable

CCC

N/A

Дания

AAA

Stable

Aaa

Stable

AAA

Stable

Естония

AA-

Stable

A1

Stable

A+

Stable

Ирландия

A+

Stable

A3

Positive

A

Stable

Испания

BBB+

Stable

Baa2

Stable

BBB+

Stable

Италия

BBB-

Stable

Baa2

Stable

BBB+

Stable

Кипър

BB

Positive

B1

Stable

B+

Positive

Латвия

A-

Stable

A3

Stable

A-

Stable

Литва

A-

Stable

A3

Stable

A-

Stable

AAA

Stable

Aaa

Stable

AAA

Stable

Малта

A-

Stable

A3

Stable

A

Positive

Полша

BBB+

Negative

A2

Negative

A-

Stable

Португалия

BB+

Stable

Ba1

Stable

BB+

Stable

Румъния

BBB-

Stable

Baa3

Positive

BBB-

Stable

Словакия

A+

Stable

A2

Stable

A+

Stable

Австрия
Белгия
България
Великобритани
Германия

Люксембург
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Словения

A

Stable

Baa3

Positive

A-

Stable

Унгария

BBB-

Stable

Ba1

Positive

BBB-

Stable

Финландия

AA+

Stable

Aa1

Stable

AA+

Stable

Франция

AA

Stable

Aa2

Stable

AA

Stable

Холандия

AAA

Stable

Aaa

Stable

AAA

Stable

Хърватия

BB

Negative

Ba2

Negative

BB

Negative

Чехия

AA-

Stable

A1

Stable

A+

Stable

Швеция

AAA

Stable

Aaa

Stable

AAA

Stable

Използвани източници: (European Union Credit
Rating/https://tradingeconomics.com/european-union/rating/(2017-20-12 );
Sovereinigns Ratings List/ Sovereigns Ratings
List/https://countryeconomy.com/ratings(2017-20-12)
От таблицата е видимо, че присъдения кредитен рейтинг на Standard & Poor,
Moody's и Fitch е за държавите членки на Европейския съюз, някои от които са
членове и на Еврозоната. Изключение от това прави Великобритания, която е в
ситуация на Brexit. (2016 Димов, С. Brexit – нов етап от развитието на европейското
икономическо пространство. Годишник на Бургаски свободен университет, с. 19-34)
Нейният суверенен рейтинг е в проекция към спадане. За разлика от рейтингите, предоставени от големите кредитни агенции, индекс на Dominion Bond Rating Service,
DBRS е по-лесно за разбиране и по-проницателен, когато сравнявате няколко страни.
Вероятно неговите рейтинги са по-малко вероятно да бъдат манипулирани, тъй като
според оценки „те са нежелани и не ни се плаща по никакъв начин, за да предоставим
на
страните
рейтинг.“
(European
Union
Credit
Rating/https:
//tradingeconomics.com/european-union/rating/(2017-20-12)
Технически погледнато, неговите рейтинги се основават на перспективен макроикономически модел, който взема предвид няколко водещи икономически показатели, финансови пазари и по-малко свобода на действие.
DBRS Ratings Limited (DBRS) е независима, частна, световно призната агенция
за кредитни рейтинги с офиси в Торонто, Ню Йорк, Чикаго, Лондон, Франкфурт и
Мадрид. Основана през 1976 г. в Канада, DBRS се разраства бързо в международен
план. Тя потвърди дългосрочния рейтинг на емитентите на Европейския съюз (ААА)
и краткосрочния рейтинг на емитента при R-1 (висок). Тенденцията при двата
рейтинга остава стабилна. Суверенните рейтингови оценки са както следва: (Виж
Таблица №3)

296

Годишник на БСУ

том XXXVIII, 2018

Таблица №3
Рейтингови оценки на Dominion Bond Rating Service,
DBRS за 2018 г.
Рейтингови оценки

Страни от EU

„AAA“

Австрия, Дания, Франция, Германия,
Нидерландия, Норвегия, Швеция,
Люксембург, (Обединеното кралство)

„АА (high)“

Белгия, Финландия

„АА (low)“

Естония

„А (high)“

Ирландия, Словакия, Малта

„А (low)“

Латвия

„А“

Испания, Полша, Словения

„ВВВ (high)”

Италия

„BBB (low)”

Кипър

„BBB”

Португалия

„B (high)”

Гърция

Авторово конструиране по източник: European Union Credit Rating/
https://tradingeconomics.com/european-union/rating(2019-16-01)
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Суверенните кредитни перспективи за 2019 г. отразява положението, че:
 кредитният рейтинг на Standard & Poor's за Европейския съюз е със стабилна
перспектива;
 кредитният рейтинг на Moody's за Европейския съюз беше определен за
последно в Aaa със стабилна перспектива
 кредитният рейтинг на Fitch за Европейския съюз беше докладван за последно
в AAA със стабилна перспектива;
 кредитният рейтинг на DBRS за Европейския съюз е AAA със стабилна
перспектива.

На основната Таблица №1 са разгледани реакциите на кредитните агенции при
двата важни момента през 2016 г., а именно: „Brexit” във Великобритания, както и
продължаващата трудна икономическа обстановка в Европа. При Brexit гласуването в
Обединеното кралство за излизане от ЕС, агенцията за кредитен рейтинг Standard &
Poor's намалява кредитния рейтинг на Великобритания с две стъпки от топ ниво
„ААА“ до „АА“, а дългосрочната перспектива е негативна, като прогнозира, че положителния вот може да удари икономиката и финансовия сектор, а също така ще я доведе до „по-малко предвидима, стабилна и ефективна политическа рамка във Великобритания.” Fitch от своя страна също реагира мигновено и понижава суверенния
рейтинг на Великобритания от „АА+“ до „АА“ и дългосрочна негативна перспектива.
Както се вижда от таблицата, за разлика от Standard & Poor's, Fitch Rating не стартира
понижаването на кредитния рейтинг на Великобритания от топ ниво „ААА“, а от
една степен по-ниско „АА+“. Понижаването на оценката е вследствие на очакванията
за по-нисък растеж на БВП, промени в инвестиционни климат, а също така и освобождаване на служители.
Moody's Corporation, подобно на Fitch е оценя Обединеното кралство с едно
ниво под най-високото („Аа1“) преди „Brexit“. За разлика от другите две агенции към
момента не реагира с промяна на кредитния рейтинг след гласуването. Въпреки това,
Moody’s променя дългосрочната перспектива на Великобритания от стабилна към
негативна. Това означава, че в краткосрочен план може да се очаква корекция на
рейтинга в негативна посока. Смята се, че понижението на перспективата се дължи
на очакваното забавяне на икономическия растеж на Великобритания.
Предвид трудната икономическа обстановка в световен мащаб, кредитните
агенции дават стабилни и позитивни оценки на по-голямата част от държавите от
Европейския съюз. На топ ниво е оценена кредитоспособността на пет държави
(Германия, Холандия, Швеция, Люксембург и Дания) и от трите агенции. Standard &
Poor's оценява с клас „инвестиционен“ инвестирането в ценни книжа на 23 държави и
с клас „спекулативен“ пет държави (Хърватия, Португалия, Кипър, Гърция и
България). Fitch поставя 24 държави в „инвестиционен клас“, като тази корекция е за
сметка на България. В „спекулативен клас“ са оценени държави като Хърватия,
Кипър, Португалия и Гърция, като за последната страна Fitch конкретизира с голяма
строгост – кредитен рейтинг CCC, т.е. изключително рискови облигации и неизпълнение на поетите финансови ангажименти по подразбиране. Освен това оставя без
оценка перспективата за страната (N/A). Moody’s също както Standard & Poor's
поставя 23 държави-членки в клас „инвестиционен“. Разликата между двете агенции
е при оценените в клас „спекулативен“ страни, където вместо България Moody’s
поставя Унгария, но с позитивна перспектива.
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7.2. Кредитен рейтинг на държавите в Европа извън Европейския съюз.

Според трите водещи световни агенции, кредитните рейтинги на страните извън
Европейския съюз са показани на Таблица №4. Standard & Poor's поставя три държави в „top level“ на кредитоспособност (Швейцария, Норвегия и Лихтенщайн) и още
две (Андора и Исландия) в клас „class investment“.
Таблица №4
Сравнение на кредитните рейтинги на страните в Европа
извън Европейския съюз
Държави в Европа извън Европейския съюз

Албания

B+

Stable

B1

Stable

Андора

BBB-

Stable

Беларус

B-

Stable

Caal

Stable

Босна &
Херцеговина

B

Stable

B3

Stable

Исландия

BBB+

Stable

A3

Stable

Лихтенщайн

AAA

Stable

Македония

BB-

Stable

Молдова

B3

Negative

B-

Stable

BBB+

Stable

BB

Negative

Норвегия

AAA

Stable

Aaa

Stable

AAA

Stable

Русия

BB+

Stable

Ba1

Negative

BBB-

Stable

BBB

Negative

Сан Марино
Сърбия

BB-

Stable

B1

Positive

BB-

Stable

Украйна

B-

Stable

Caa3

Stable

CCC

N/A

Черна гора

B+

Negative

B1

Negative

Швейцария

AAA

Stable

Aaa

Stable

AAA

Stable

Авторово конструиране от източник: European Union Credit Rating/
https://tradingeconomics.com/european-union/rating(2019-16-01)
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Характерно за анализа е, че икономиката на Русия е оценена в спекулативния
клас – „BB+“ със стабилна перспектива. Останалите държави също са оценени с този
клас, като агенцията не е поставила оценка на Сан Марино и Молдова.
Fitch Rating поставя в „топ ниво“ рейтинг две държави – Швейцария и
Норвегия, а в клас „инвестиционен“ три държави – Русия, Сан Марино и Исландия.
Рейтинговата агенция оценява останалите държави със „спекулативен клас“. Типично
за Украйна е оценена особено строго „CCC“ като „еxceptional risk of non-payment“.
Рейтингови оценки на някои от държавите липсват поради недостиг на запитване или
недостатъчна информация.
Moody's Corporation поставя в „топ ниво“ и споменатите по-горе държави –
Норвегия и Швейцария. В клас „инвестиционен“ агенцията оставя само Исландия.
Рейтингът на Русия (за разлика от Fitch) е оценка на кредитоспособността „Ba1“ с
негативна перспектива т.е. „спекулативен клас“. Останалите държави с оценки на
кредитоспособността си също са оценени в този клас.
Достига се до извода, че като цяло оценките на кредитоспособността на емитентите, поставени от „трите големи“ са сходни с минимални различия при някои
емитенти. Държавите от Европейския съюз са оценени с по-високи кредитни рейтинги, отколкото останалите самостоятелните икономики, поради опциите – свободен пазар, единната работа на институциите, завишения контрол във важните
области, солидарността при погасяване на дълговете и консервативното управление на бюджета.
7.3. Кредитен рейтинг на държавите в Америка

В таблица №5 са визуализирани кредитните рейтинги и съответните перспективи на държавите в зона Америка и Карибския басейн за 2016 г. Очевдно е, че
двете водещи икономики в региона са тези на САЩ и Канада. Fitch Rating и Moody’s
оценяват кредитоспособността на двете държави с максимална оценка „ААА“ (Fitch)
и „Ааа“ (Moody’s). Те поставят стабилна перспектива пред тях. Standard & Poor's
оценява суверенния рейтинг на Канада с оценка „ААА“ и стабилна перспектива. За
разлика от другите две агенции се придържа към оценка за кредитоспособността на
САЩ с едно ниво под „върха“ ( АА+) със стабилна перспектива.
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Таблица №5
Сравнение на кредитните рейтинги
на държавите от американския континент
Суверенни държави от Америка
S&P

Аржентина
Барбадос
Бахами
Боливия
Бразилия
Венецуела
Гватемала
Доминиканска
република
Еквадор
Кайманови
острови
Канада
Колумбия
Коста Рика
Куба
Мексико
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Пуерто Рико
Салвадор
САЩ
Суринам
Тринидад и
Тобаго
Уругвай
Хондурас
Чили
Ямайка

Moody's

Fitch

BBBBBBB
BB
CCC
BB

Stable
Negative
Negative
Stable
Negative
Negative
Stable

B3
Caa1
Baa3
Ba3
Ba2
Caa3
Ba1

Stable
Stable
Stable
Negative
Negative
Negative
Stable

B

Stable

BBBB
CCC
BB

Stable
Negative
N/A
Stable

BB-

Stable

B1

Positive

B+

Positive

B

Stable

B3

Stable

B

Negative

Aa3

Stable

Aaa
Baa2
Ba1
Caa2
A3
B2
Baa2
Ba1
A3

Stable
Stable
Negative
Positive
Negative
Stable
Stable
Stable
Stable

AAA
BBB
BB+

Stable
Stable
Negative

BBB+
B+
BBB
BB
BBB+

Stable
Stable
Stable
Stable
Stable

B1
Aaa
B1

Negative
Stable
Stable

B+
AAA
B+

Stable
Stable
Negative

BBB-

Stable

A+
B

Stable
Stable

AAA
BBB
BB-

Stable
Negative
Negative

BBB+
B+
BBB
BB
BBB+
D
B
AA+
B+

Negative
Stable
Stable
Stable
Positive
Negative
Negative
Stable
Negative

A-

Negative

Baa3

Negative

BBB
B+
AAB

Negative
Positive
Stable
Stable

Baa2
B2
Aa3
Caa2

Negative
Positive
Stable
Positive

Авторова обработка по източник: Sovereigns Ratings List/
https://countryeconomy.com/ratings(2017-12-12)
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Необходимо е да се отбележат следните няколко открояващи се заключения, а
именно:
Първо
Standard & Poor's поставя в клас „инвестиционен“ още седем държави, а в
„спекулативен“ клас останалите държави. Венецуела и Пуерто Рико са оценени с
ниво, съответно „CCC” и „D”. Това на практика означава, че тези държави са поставени в категориите „изключителен риск от не плащане“ за Венецуела и „откровено
не плащане“ за Пуерто Рико с негативни перспективи.
Второ
Fitch Rating оценява в клас „инвестиционен“ шест държави (при Бахамите
липсва оценка). За разлика от Standard & Poor's на голяма част от държавите не е
оценена кредитоспособността. От държавите, оценени в клас „спекулативен“, найниско е оценена икономиката на Венецуела – „CCC”. Липсва оценка за перспективата
пред страната.
Трето
Moody's Corporation оценява като достатъчно силен капацитета за посрещане на
задълженията на девет държави (най-много от трите кредитни агенции). За поставените от компанията в клас „спекулативен“ емитенти липсват крайни оценки.
7.4. Кредитен рейтинг на държавите в Азия

Оценките на разглежданите рейтингови агенции за страните в Азия, Средния и
Близък Изток показват някои специфики за региона. Така например, според първата
агенция Standard & Poor's държавите, оценени в топ нивото за кредитоспособност са
Сингапур и Хонг Конг. След тях, с две стъпала по-надолу (АА) са оценени суверенните рейтинги на Южна Корея, Кувейт, Тайван, ОАЕ и Катар. Като цяло агенцията
поставя в клас „инвестиционен“ 17 емитента.
Икономиките на Китай и Япония са оценени съответно с „АА-“ (Китай) и „А+“
(Япония). Перспективата пред китайската икономика е негативна, което означава
възможност за понижаване на кредитния рейтинг в близко бъдеще. В тъй нар.
“спекулативен клас“ Standard & Poor's поставя 13 икономики, а четири държави са
без оценка на своята кредитоспособност – Армения, Камбоджа, Сейшелски острови и
Макао. (Виж таблица № 6)
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Таблица №6
Сравнение между кредитните рейтинги на държавите в Азия
S&P
BB+

Moody's
Ba1
B1
Ba3
Ba2
B1
Ba3
A1
Baa3
Baa3

Fitch
BB+
B+
BBBB+
BBBBA
BBBBBB-

Aзербайджан
Negative
Negative
Армения
Stable
Бангладеш
BBStable
Stable
Бахрейн
BB
Stable
Negative
Виетнам
BBStable
Stable
Грузия
BBStable
Stable
Израел
A+
Stable
Stable
Индия
BBBStable
Positive
Индонезия
BB+
Positive
Stable
Ирак
BStable
Йордания
BB- Negative
B1
Stable
Казакстан
BBB- Negative
Baa3
Negative
BBB
Камбоджа
B2
Stable
Катар
AA
Stable
Aa2
Negative
AA
Китай
AA- Negative
Aa3
Negative
A+
Кувейт
AA
Stable
Aa2
Negative
AA
Ливан
BStable
B2
Negative
BМакао
Aa3
Negative
AAМалайзия
AStable
A3
Stable
AМонголия
BStable
B3
Negative
B
ОАЕ
AA
Stable
Aa2
Negative
AA
Оман
BBBStable
Baa1
Stable
Пакистан
BPositive
B3
Stable
B
Саудитска Арабия
AStable
A1
Stable
AAСейшелски острови
BBСингапур
AAA
Stable
Aaa
Stable
AAA
Тайван
AAStable
Aa3
Stable
AAТайланд
BBB+
Stable
Baa1
Stable
BBB+
Турция
BB
Negative
Ba1
Stable
BBBФилипини
BBB
Stable
Baa2
Stable
BBBХонг Конг
AAA Negative
Aa1
Negative
AA+
Шри Ланка
B+
Negative
B1
Negative
B+
Южна Корея
AA
Stable
Aa2
Stable
AAЯпония
A+
Stable
A1
Stable
A
Авторово конструиране по източник: Sovereigns Ratings List/
https://countryeconomy.com/ratings(2017-12-12)
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Negative
Stable
Stable
Stable
Stable
Stable
Positive
Stable
Stable

Stable
Stable
Stable
Stable
Stable
Stable
Stable
Stable
Stable
Stable
Negative
Stable
Stable
Stable
Stable
Negative
Positive
Stable
Negative
Stable
Negative
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От така представените данни можем да направим следните изводи:
Първо
Fitch Rating оценява на топ ниво само кредитоспособността на Сингапур (ААА),
със стабилна перспектива. В „инвестиционния клас“ агенцията оценява кредитоспособността на 18 държави. Икономиките на Китай и Япония са оценени с една
стъпка по-ниско в сравнение със Standard & Poor's, т.е. с „А+“ (Китай) и „А“
(Япония). Перспективите пред японската икономика са негативни, докато тази на
Китай като стабилна. Неоценените икономики от Fitch Rating са четири, като освен
Камбоджа другите държави без оценка са Ирак, Йордания и Оман.
Второ
Moody's Corporation оценява икономиката на Сингапур с най-висока оценка
(Ааа). Деветнадесет други държави са поставени в суверенния рейтинг клас
„инвестиционен“, като кредитните рейтинги на Китай и Япония са оценени идентично както със Standard&Poor's – Aa3 (Китай) и А1 (Япония). Перспективата пред
китайската икономика обаче е оценена като „негативна“. Рейтинговата агенция не
поставя оценка само на две държави – Сейшелски острови и Ирак.
7.5. Кредитен рейтинг на държавите в Африка

От данните за кредитните рейтинги на държавите в Африка през 2016 г.
„полъхва“ определена специфика.
Трите кредитни агенции не поставят нито една държава в топ ниво и като цяло
суверенните рейтинги на държавите са оценени в клас „неинвестиционен“. Fitch
Rating отново е най-критична в своите оценки като преценя Мозамбик и Република
Конго в графата „extremely risky“, т.е „изключително рискови държави“ и без оценка
перспективите на двете страни. Standard & Poor's и Moody’s оценяват кредитоспособността на Мозамбик като „изключително рискова с негативна перспектива“.
Суверенният рейтинг на Република Конго е оценен с една стъпка нагоре като „силно
спекулативен“.
Закономерно се налага констатацията, че страните в този район са оценени
доста по-ниско в сравнение с останалата част от света. Главната причина за това е пониското развитие на икономиките в тези страни, слабата конкурентоспособност,
ниския брутен вътрешен продукт, недостатъчното развитие на пазарната инфраструктура и други подобни фактори.
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Таблица 7
Сравнение между кредитния рейтинг на държавите в Африка
S&P

Moody's

Fitch

Ангола

B

Negative

B1

Negative

B

Negative

Египет

B-

Negative

B3

Stable

B

Stable

Ботствана

A-

Negative

A2

Stable

Ba3

Stable

B+

Stable

Бряг на
слоновата кост
Буркина Фасо

B-

Positive

Габон

B

Stable

B1

Negative

B+

Negative

Гана

B-

Stable

B3

Stable

B

Negative

Етиопия

B

Stable

B1

Stable

B

Stable

Замбия

B

Negative

B3

Negative

B

Negative

Камерун

B

Stable

B2

Stable

B

Stable

Капо Верде

B

Stable

B

Stable

Кения

B+

Stable

B1

Stable

B+

Negative

Конго

B-

Negative

B3

Stable

Мароко

BBB-

Stable

Ba1

Stable

BBB-

Stable

Мозамбик

CCC

Negative

Caa3

Negative

CC

N/A

Baa3

Stable

BBB-

Negative

Намибия
Нигерия

B

Stable

B1

Stable

B+

Stable

Република
Конго

B-

Stable

B3

Negative

CCC

N/A

Руанда

B

Stable

B2

Stable

B+

Stable

Сенегал

B+

Stable

B1

Positive

Тунис

BB-

Negative

Ba3

Stable

BB-

Negative

B

Stable

B1

Negative

B+

Stable

BBB-

Negative

Baa2

Negative

BBB-

Stable

Уганда
Южна Африка

Източник: Sovereigns Ratings List/ https://countryeconomy.com/ratings(2017-12-12)
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7.6. Кредитен рейтинг на държавите в Океания

В тази част от света водещите две икономики са Австралия и Нова Зеландия. На
тях са присъдени оценки, приблизително еднакво равносилни от водещите рейтингови агенции.
Standard & Poor's и Fitch Rating оценяват кредитоспособността на Австралия с
най-високата оценка „ААА“. Перспективите са различни, като според Fitch Rating, тя
е със „стабилна перспектива“, а за Standard & Poor’s – „отрицателна“. На Нова
Зеландия е присвоена оценка „АА“ със „стабилна перспектива”. Moody’s от своя
страна оценява суверенния рейтинг на двете държави в топ ниво с „Ааа“ и „стабилна
перспектива“.
Таблица №8
Сравнение между кредитните рейтинги
на държавите в Океания
S&P

Moody`s

Fitch

Папуа Нова
Гвинея

B+

Negative

B2

Stable

Австралия

AAA

Negative

Aaa

Stable

AAA

Stable

Нова
Зеландия

AA

Stable

Aaa

Stable

AA

Stable

Фиджи

B+

Stable

B1

Positive

B3

Stable

Соломонови
острови

Източник: Sovereigns Ratings List/ https://countryeconomy.com/ratings(2017-12-12)
Прогнозите на трите водещи рейтингови агенции за 2019 г. показват суверенните рейтинги на някои възлови държави, които ще отразяват следните по-важни
проекции: (Виж: Таблица №9)
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Таблица №9
Суверенни рейтинги на страните за 2019 г.
Страни

Moody’s ratings

S&P ratings

Fitch ratings

САЩ

Aaa

AA+

AAA

Великобритания

Aa2

AA

AA

Германия

Aaa

AAA

AAA

Франция

Aa2

AA

AA

Япония

A1

A+

A

Испания

Baa1

A-

A-

Италия

Baa2

BBB

BBB

Португалия

Ba1

BBB-

BBB

Гърция
Обединени Арабски
Емирства
Австрия

B3

B+

BB-

Aa2

AA

AA

Aa1

AA+

AA+

Бразилия

Ba2

BB-

BB-

Канада

P-1

AAA

AAA

Швейцария

Aaa

AAA

AAA

Китай

A1

A+

A+

Хонг Конг

Aa2

AA+

AA+

Люксембург

Aaa

AAA

AAA

Русия

Ba1

BBB-

BBB-

Турция

Ba3

B+

BB

Индия

Baa2

BBB-

BBB-

България

Baa2

BBB-

BBB

Румъния

Baa3

BBB-

BBB-

BB

BB

BB-

BB

Сърбия
Република Северна
Македония

Обработено по: Sovereigns Ratings List 2019/https:
//countryeconomy.com/ratings/moodys (2019-17-01)
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В крайна сметка, могат да се откроят няколко важни извода, а именно:
Първо, Присъденият суверенен кредитен рейтинг на страните се базира на съвкупност от оценки. Той е сравним между агенциите, но се различава по начина на
класифициране и групиране на отделните фактори. Въпреки, че изходната информация е относително стабилна, Moody's Corporation и Fitch Rating класифицират своите
показатели в четири категории ключови фактори, а Standard & Poor's използват поголемия диапазон от девет. За това рейтинговите агенции обработват както публична
информация, така и допълнителна официална и частна информация.
Второ, Съществуват различия в методологиите, които рейтинговите агенции
използват за кредитни оценки. Така например, Fitch Rating и Standard & Poor's отдават по-голяма тежест на условните задължения на правителството, докато за
Moody’s е по-важен риска от настъпване на определено събитие. Moody’s и Standard
& Poor's разглеждат по-широка група фактори при определяне на общата икономическа конюнктура като неравенство на доходите, конкурентоспособност и протекционистки фактори (Standard & Poor's), иновациите и инвестициите в човешкия капитал за Moody’s, в сравнение с Fitch.
Трето, Методологията, използвана от Standard & Poor's – най-голямата от рейтинговите агенции е силно количествена и механична в сравнение с другите две агенции. Това предлага по-голяма прозрачност, което е много важно, но начинът, по
който се изчислява капиталовата адекватност е твърде консервативен. Той влияе на
различните моделите за финансиране през последните години. Освен това, техниката
за оценка на концентрирания характер на кредитните портфейли е силно наказателна,
в някои случаи удвояване на претеглянето на риска на кредитните портфейли.
Четвърто, Fitch Rating публикува преработена методология за оценяване.
Смята се обаче, че новата методология не представлява сериозно предизвикателство
за повечето от основните контрагенти, въпреки че неяснотите в методологията правят невъзможно да се оцени въздействието на различните оперативни сценарии върху
техния рейтинг. (2018 The Role of Credit Rating Agencies in Shaping Multilateral
Finance Recent Developments and Policy Options. Commissioned by the InterGovernmental Group of 24 Chris Humphrey. Swiss Federal Institute of Technology, Center
for Development and Cooperation (ETH NADEL), p.2-3)
Пето, Moody's е най-малко проблематичната агенция в сравнения с другите две
рейтингови институции. Тя възприема по-качествен подход, който използва финансови съотношения като отправна точка за техния анализ. Това дава възможност на анализаторите от рейтинговите комисии по-голяма гъвкавост при анализиране на ситуациите, показателите и оценките за бъдещите прогнози.
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