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INCREASE OF SUSTAINABILITY AND COMPETITIVENESS OF 

PRODUCTION WITH APPLICATION OF DISSYMMERTRY 
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Professor Semenov Alexander, PhD 
Professor Parfenova Maria 

S.Yu. Witte Moscow University 
 
 

Abstract: Production management with application of dissymmetry approach of related 
static and dynamic structures is investigated. The model of management decisions 
formation using entropy fuzzy sets, which allows to determine the system phase points of 
transition from one qualitative state to another qualitative state. 
 

Считаме, управление на производството с подход дисиметрична асиметрията 
свързани статични и динамични структури. Моделът на формиране на управлен-
ски решения с използване на ентропия размити множества, която позволява да се 
определи фазата на преход от едно качествено състояние в друго качествено 
състояние. 
 
Keywords: management, production system, dissymmetry, sustainability, competitiveness, 
fuzzy sets, the phase transition point  
 

Ключови думи: управление, система за производство, дисиметричност, устойчи-
вост, конкурентоспособност, размити множества, точката на фазов преход  
 

 
Объект управления производственной системы рассматривается в виде взаи-

модействующих статической и динамической частей [4,5]. В данной работе стати-
ческой части соответствует технологический процесс, динамической части соответ-
ствует интеллектуальный процесс (процесс управления), которые обусловлены за-
данными для этих процессов целевыми функциями. Статическая и динамическая 
части рассматриваются как асимметричные структуры (статическая и динамическая 
структуры). Очевидно, что принадлежность отдельных компонент производствен-
ной системы к статической или динамической части не является неизменной во вре-
мени, но указанное обстоятельство не снижает практической ценности принципов 
управления, использующих указанные понятия. 
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Статическая часть обеспечивает устойчивость выполнения производственного 
процесса с учетом детерминированного времени, динамическая часть направлена на 
достижение уровня конкурентоспособности. Механизм управления производством, 
обеспечивающий повышение его устойчивости и конкурентоспособности, основан 
на применении подхода диссимметрии взаимодействующих структур, вектор сос-
тояния которых направлен на достижение уровня подвижного равновесия [4]. 

В зависимости от величины возникающих отклонений в соответствии с уста-
новленным пороговым значением параметров в текущем состоянии производствен-
ных процессов применяется следующая классификация возникающих ситуаций: 
штатные ситуации классифицируются как нормальные, если значения параметров 
соответствуют эталонным (расчетным) значениям;  нештатные критические ситуа-
ции, если возможно управленческим решением привести их к нормальным и исклю-
чить потери; нештатные аварийные ситуации или некорректируемые ситуации –
неизбежны потери. В нештатных ситуациях специалисты используют свой накоп-
ленный опыт и знания для их ликвидации, в этом случае человеческий фактор имеет 
решающее значение. В соответствии с принятой классификацией возникающих си-
туаций определяются следующие составляющие динамической части и интеграль-
ные показатели их эффективности в управлении производством: качество мышления 
специалиста как способность распознать и оценить возникшую ситуацию за допус-
тимое время; человеческий фактор как вероятность принятия и реализации эффектив-
ных управленческих решений в заданном интервале времени; человеческий потен-
циал как возможность организации конкурентоспособного производства.   

В текущих ситуациях производится анализ влияния взаимодействующих ста-
тической и динамической частей на ход производства и оценка степени рассогласо-
вания их потенциалов. Под рассогласованием уровней потенциалов рассматривает-
ся разность между интегральными показателями, характеризующими состояние ста-
тической и асимметричной динамической части объекта управления (технологичес-
кого и интеллектуального процессов). В зависимости от уровня рассогласования в 
состоянии асимметричных структур формируются управляющие воздействия, нап-
равленные на достижение заданного уровня состояния в статической части для 
обеспечения устойчивости производственной системы, или на изменение целевой 
функции асимметричной динамической части для развития производственной сис-
темы с сохранением устойчивости в заданных пределах. На рисунке представлена 
структурная схема механизма управления производством на основе диссимметрии 
взаимодействующих асимметричных статической и динамической структур, сум-
марный вектор которых направлен на достижение уровня подвижного равновесия 
соответствующего требованиям устойчивости и конкурентоспособности производ-
ства.  

Структурная схема, представленная на рисунке, отражает общность принципа 
реализации механизма управления производством с применением подхода дисси-
мметрии и включает следующие элементы (функциональные блоки): 1 – регистра-
ция текущих и эталонных (расчетных) значений параметров производственного 
процесса, статической структуры (СС), динамической структуры (ДС); 2 – оценка 
текущего состояния статической и динамической структур; 3 – определение эталон-
ных  показателей производственного процесса на текущий момент времени; 4 – срав-
нение текущих и расчетных (эталонных) значений параметров производственного 
процесса; 5 – оценка отклонений текущих от эталонных значений параметров;  
6 – классификация ситуаций в зависимости от величины возникающих отклонений; 
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7 – анализ причинных связей между факторами, связанными с текущей производст-
венной ситуацией; 8 – группирование и обобщение данных по состоянию статичес-
кой структуры в соответствии с текущей производственной ситуацией; 9 – оценка 
влияния статической структуры на степень критичности текущей ситуации; 10 – 
оценка текущего потенциала статической структуры; 11 – группирование и обобще-
ние данных по состоянию динамической структуры в соответствии с текущей про-
изводственной ситуацией; 12 – оценка влияния динамической структуры на степень 
критичности текущей ситуации; 13 – оценка текущего потенциала динамической 
структуры; 14 – принятие управленческих решений по устранению возникающих 
ситуаций; 15 – определение функции последствий принятых решений; 16 – утверж-
дение и реализация принятых решений; 17 – принятие управленческих решений по 
эффективному применению и наращиванию статической и динамической структур; 
18 – оценка потенциала динамической структуры с учетом формируемых решений; 
19 – оценка уровня рассогласования измененного потенциала статической структу-
ры по отношению к потенциалу динамической структуры; 20 – оценка потенциала 
статической структуры с учетом формируемых решений; 21 – оценка уровня рассог-
ласования измененного потенциала динамической структуры по отношению к по-
тенциалу статической структуры. 

 

1
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Рис. Структурная схема механизма управления производством  
на основе диссимметрии статической и динамической структур  

 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                              том ХХХII, 2015 г. 
 

 8

Изложенный принцип управления производством определяет концепцию пост-
роения механизма поддержки принятия решений для повышения его устойчивости 
и конкурентоспособности с применением подхода диссимметрии. Принятие реше-
ний по развитию статической и динамической структур сопровождается процеду-
рой оценки рассогласования их уровней потенциалов и поиском уровня подвижного 
равновесия. Уровни подвижного равновесия потенциалов взаимодействующих аси-
мметричных структур в эталонной модели производства определяются их равным 
соотношением. Достигнутый уровень подвижного равновесия потенциалов рассмат-
ривается как показатель устойчивости производства. Рассогласование уровней по-
тенциалов статической и динамической структур может привести к качественному 
изменению состояния производственной системы и необходимости решения страте-
гической задачи, связанной с повышением устойчивости и конкурентоспособности 
производства. Таким образом, уровень подвижного равновесия потенциалов взаи-
модействующих структур показывает необходимость и возможность развития той 
или иной структуры. 

Сложные производственные системы, которые характеризуются множеством 
разнородных параметров объекта управления, объективно включают нестационар-
ные объекты. Параметры нестационарных объектов изменяются не только в прост-
ранстве признаков, но и во времени, что вызывает неоднозначность и неопределен-
ность в распознавании и оценке возникающих ситуаций. Отдельные аспекты неста-
ционарности производственных процессов присутствуют и в функциональных 
свойствах объектов, формализуемых в модели управления как стационарные вслед-
ствие ограничений пространства признаков и объективной неполноты информации. 
Даже при наличии формализованной эталонной модели объекта управления сущест-
вует пространство признаков, в котором проявляется свойство неполной детерми-
нированности и требуется принятие решений в текущей ситуации с учетом при-
нятых ограничений по значениям параметров и времени формирования и реализа-
ции управляющих воздействий. Классические модели управления рассматривают 
фактор нестационарности как случайную величину, в то время как она обусловлена 
факторами неопределенности во времени [2]. Для данного класса производственных 
систем корректнее использовать требования системы квазиреального времени, кото-
рая обеспечивает детерминированность времени реакции, заданного интервалом 
[tmin, tmax], на недетерминированный поток внешних событий,  допускает динамичес-
кое изменение времени реакции на последующих шагах управления при соблюде-
нии общих требований детерминированности [6]. В этом случае в модели управле-
ния производством эффективно применение механизмов квазиреального времени, 
позволяющих моделировать точки фазового перехода производственной системы из 
одного качественного состояния в другое качественное состояние и формировать 
управленческие решения с учетом энтропии возникающих ситуаций.  

Для построения модели управления производственным процессом решаются 
задачи построения классификационных признаков множества потенциально воз-
можных ситуаций S, построения функций решений в ситуациях S. Для построения 
области принадлежности ситуации Si в пространстве признаков Х  необходимо пост-
роить границы между областями принадлежности ситуаций Si и Sj, определить вре-
мя перехода системы из состояния Si в Sj. Все расчеты при построении модели уп-
равления осуществляются над потоковой моделью производства, а не реальными 
данными. Это позволяет выполнить необходимые условия применимости механиз-
мов квазирезонансного управления: определить нечеткое множество отклонений те-



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                              том ХХХII, 2015 г. 
 

 9

кущих параметров производственных процессов от плановых значений, принятых в 
качестве эталонных. Использование механизмов нечетких множеств предпочтитель-
нее по причинам объективной невозможности соответствия неопределенности пара-
метров производственного процесса критериям “генеральной совокупности со-
бытий” в статистике, а также в связи с относительно простой формализацией линг-
вистических значений с помощью механизмов нечеткой логики [1].  

Известно несколько вариантов постулирования энтропии нечеткого множества 
[7], являющихся расширением понятия энтропии введенного Шенноном К. В дан-
ной работе используется определение энтропии в соответствии с вероятностной 
мерой нечеткого множества по аксиоматике вероятности А.Н.Колмогорова [8]. В 
процедуре построения модели управления производится перебор всех допустимых 
последовательностей выполнения производственных операций и имитационное мо-
делирование поведения системы, находящейся под воздействием нечеткого мно-
жества отклонений. Данное множество имеет функцию принадлежности, имити-
рующую пуассоновский поток событий. Для нечеткого множества входных пара-
метров с энтропией w(t), переводящих производственную систему из одного состоя-
ния в другое состояние, можно составить систему обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений Колмогорова с переменными коэффициентами в виде [3] 





n

j
iji

n

j
ijj

i nitwtPtwtP
dt

tdP

11

,...,2,1),()()()(
)(

. 

Для любого момента времени t выполняется нормировочное условие 

01,
1

 t=(t)P
n

=i
i . Это следует из того, что в любой момент t события   

     nStSStSStS  )(,....)(,)( 21  
образуют полную группу несовместных 

событий. Дифференциальные уравнения Колмогорова для вероятностей состояний  

)(1 tP  и )(2 tP  имеют вид 

)()()()(/)( 121 twtPttPdttdP   , 

)()()()(/)( 212 ttPtwtPdttdP  . 

После преобразований получим линейное дифференциальное уравнение с 
переменными коэффициентами 

  )()()()(/)( 11 ttPttwdttdP   . 

Приняв constwtwconstt  )(,)(  , и при начальном условии 

1)0(1 P  дифференциальное уравнение  запишем в виде  

  )()(/)( 11 tPwdttdP . 

Решением последнего уравнения будет энтропия нечеткого множества сос-
тояний системы в соответствии с эталонными показателями в момент времени t 
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Функция принадлежности нечеткого множества состояний системы при нали-
чии отклонений в момент времени t равна 
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Для нахождения критической точки фазового перехода нечеткого множества 
выходных значений модели применяется энтропийный подход. Рассмотрим основ-
ные свойства энтропии применительно к производственной системе. Энтропия H(S) 
источника S с двумя состояниями  S1 и S2  изменяется от нуля до единицы, достигая 
максимума при равенстве их вероятностей: 

 )1log()1(log)(,5.0)()( 21 PPPPSHSPSP  . 

При )1( PP   частная неопределенность, например приходящаяся на сос-

тояние S1 , велика, но такие состояния источника являются редкими. В этом случае 
состояние S2 реализуется часто, но неопределенность, приходящаяся на такое сос-
тояние, очень мала и энтропия, характеризующая среднюю неопределенность на 
одно состояние ансамбля, также мала. Аналогичная ситуация наблюдается при 

)1( PP  . Энтропия непрерывно зависит от функции распределения нечетких 

функций состояний, что непосредственно вытекает из непрерывности функции 

PP log . При 5.0)(1 tP  энтропия 1)( SH . Решим уравнение при энтропии 

равной единице, обозначив aw   , получим )/)5.0ln((/1 waat  . 

Подставив обозначение а, найдем момент времени t  

w

w

w
t

2
ln

1 





 . 

Момент времени t является точкой фазового перехода производственной сис-
темы из одного качественного состояния в другое качественное состояние. В систе-
ме с классами состояний 1S  и 2S  выполняется необходимое условие для реализа-

ции механизмов квазиреального времени. Результатом моделирования производст-
венных ситуаций является множество классификационных признаков X  для каж-

дой ситуации из множества S ; множество управляющих воздействий, необходи-

мых для перевода системы из состояния iS  в jS ; время соответствующего перехо-

да. Полученные данные являются основанием для принятия решений по наращива-
нию потенциалов статической или динамической структур, выделяемых в объекте 
управления. 

В заключение отмечаются следующие полученные авторами статьи резуль-
таты.  Сформулирован принцип построения общесистемного механизма для дина-
мической оценки устойчивости и конкурентоспособности производства с примене-
нием подхода диссимметрии к управлению. Определены требования к построению 
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модели управления производством с применением подхода диссимметрии и учетом 
требований системы квазиреального времени. Предложена модель формирования 
управленческих решений с применением энтропии нечетких множеств, позволяю-
щая моделировать точки фазового перехода производственной системы из одного 
качественного состояния в другое качественное состояние, определяемые уровнем 
потенциалов статической и динамической частей объекта управления.  
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СЪСТОЯНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА МАРКЕТИНГА НА 

ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ: 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДВЕ ВЕРИГИ  

 

проф. д-р Лина Анастасова 
Бургаски свободен университет 

 
RELATIONSHIP MARKETING IN THE RETAIL CHAINS ON 
THE BULGARIAN MARKET: THE CASE OF TWO CHAINS 

 

Professor Lina Anastassova, PhD 
Burgas Free University 

 
 
Abstract: The study discusses the implementation of relationship marketing in the retail 
chains in Bulgaria. At the beginning of the study the transition from transactional 
marketing to relationship marketing is represented as well as the indicators for analysis 
of the retailers’ marketing activities on the Bulgarian market: use of customer retention 
strategies and which types of strategies are implemented, use of CRM system and 
customer database, participation in partners network and establishment of long term 
relationships with suppliers. The main part of the study contains a comparative 
description between the relationship marketing practices of two chains: Piccadilly and 
Kaufland and conclusions about the strong and weak sides of their marketing practices.   
 

Key words: relationship marketing, customer retention strategies, retail chains,CRM 
 
 

Въведение: Съвременните пазари и преходът от транзакционен маркетинг 
към маркетинг на взаимовръзките  

 

В резултат на бързото развитие на информационните технологии и нараства-
щата конкуренция традиционният бизнес модел, който до скоро беше доминиращ  
във всички сектори- стандартизиран продукт, масово производство и масови кому-
никации, през последното десетилетие претърпя трансформация и премина към 
един по-съвременен маркетинг, чиито външни белези са индивидуализиран продукт 
и оферти, индивидуализирани и персонализирани комуникации и мултиканална 
дистрибуция с голямо участие на Интернет. Съвременните компании се налага да 
задоволяват нуждите на потребителите и клиентите по най-удобния и предпочитан 
от тях начин чрез минимизиране на ресурса време и разходи като в същото време 
внимателно отчита влиянието на следните фактори: 

 

 В условията на глобалната икономика географските граници загубват 
своите реални измерения и за купувачите няма ограничения при осъществяване на 
намеренията им да получат дадена стока или услуга; 

 

 Това обстоятелство естествено води до нарастване на конкуренцията 
между фирмите, до увеличаване на разнообразието на стоки и услуги и до силно 
сегментиране на пазарите; 
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 Като следствие от интензивността и пренаситеността на пазарите се от-
чита факта, че потребителите са все по-задоволени и по-капризни в своя избор. Това 
не е особено полезно за фирмите, защото става все по-трудно поддържането на 
потребителска лоялност. Удовлетвореността на клиентите не означава задължи-
телно лоялност. Клиентите, дори и да предпочитат определена търговска марка, 
мотивирани от различни обстоятелства опитват нови неща.  

 Интернет предоставя големи възможности на потребителите поради бога-
тата информация, която предоставя. Скъсява се веригата между продавача и купува-
ча, осъществява се обмен на информация относно знанията и опита на всеки от тях, 
както и конкретни предложения за подобряване на предлаганата стока или услуга. 

 

Днешните пазари и икономика са различни от тези през 80те и 90те години на 
XX-ти век. Фирмите трябва да запазят повечето от уменията и познанията, които са 
им помогнали да постигнат успех в миналото. Но за да се развиват те трябва да пре-
осмислят ролята на маркетинга в корпоративната си стратегия. Ако класическият 
маркетингов модел акцентира върху продукта, то днешният модел все повече се 
ориентира към взаимоотношенията с клиентите.1 Следователно необходимостта от 
изграждането на една базирана на взаимоотношенията маркетингова рамка нараст-
ва. Значението на взаимоотношенията е много по-голямо от значението на размяна-
та и води до представяне и обсъждане на нови маркетингови дефиниции, фокусира-
щи се върху взаимоотношенията. Днес представляващите взаимен интерес и излиза-
щите извън рамките на чисто търговските отношения бизнес практики между близ-
ки партньори са по-актуални и работещи по-добре не само при B2B бизнеса, но вече 
и в B2С сферата, включително и в търговията на дребно.  

В маркетинга на взаимоотношенията вниманието е фокусирано върху цялост-
ното взаимно разбирателство между продавача и купувача, а не просто върху размя-
ната между тях. Той се състои в изграждането и поддържането на взаимоотноше-
ния, при които потенциалните клиенти се превръщат в клиенти, а клиентите в прия-
тели2. Това обаче предполага бизнес организациите да използват по-добре своите 
партньори-доставчици, дистрибутори, служители и външни общности, за да са си-
гурни, че ще бъдат успешни. Крайният резултат от маркетинга на взаимоотноше-
нията е повишената лоялност на клиентите, която води и до по-високата им доход-
ност. Причина за това е, че в резултат на привързаността на клиентите към марката 
или фирмата се наблюдава увеличаване на устната пропаганда и препоръчване – 
„награда” за фирмата от доволните й клиенти. Препоръчването съответно довежда 
нови клиенти, което от своя страна води до нови приходи. Но маркетингът на взаи-
моотношенията не е ограничен дотам. Той създава предпоставки за по-ефективен 
мениджмънт, укрепвайки връзките на организацията и с нейните доставчици. Наред 
с това все по-често се създават стратегически алианси между фирми, които добиват 
все по- голяма мощ на пазара. Очевидно е, че дори такива фирми-гиганти не могат 
да създават и разпространяват сами своите продукта. Те встъпват в алианси с клиен-
ти, конкуренти и посредници, за да пестят време и паричен ресурс и за да си осигу-
рят достъп до пазарите.  

                                                            

1 Котлър, Ф., Д. Джайн, С. Месински, Еволюцията на маркетинга. Нов подход към печалбата, 
ръста и обновяването, изд. Класика и Стил ООД, С., 2003 г. 
2 Хоугард, С., М. Биере, Стратегически маркетинг на взаимоотношенията, изд. Сиела софт и 
паблишинг, С., 2009 г. 
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Маркетинговата ориентация трябва да проникне в цялата организация – най-
вече в мислите и действията на мениджърите. Един от значимите белези на марке-
тинга на взаимоотношенията е сътрудничеството. Това означава, че доставчиците, 
клиентите и другите участници гледат едни на други като партньори, а не като на 
противници. Трайността на взаимоотношенията се превръща в маркетингова цел. 
Допреди 10на години твърде много внимание се е отделяше на привличането на 
нови клиенти, а на запазването на досегашните – твърде малко. Маркетингът на 
взаимоотношенията поощрява обвързването с клиента и действа против загубата на 
клиента като в същото време е тясно свързан с етично поведение в много по-голяма 
степен от традиционния маркетинг. Както Джакжън отбелязва: „Маркетингът на 
взаимоотношенията може да бъде много успешен, където е уместен, но ако случаят 
не е такъв, той е скъп и неефективен”3. Може да се предположи, че той все повече 
ще бъде предпочитан, което, разбира се, зависи и от целите, които фирмите си 
поставят. 

Според Гумесон маркетингът на взаимоотношенията е „маркетинг, разглеж-
дан като съвкупност от взаимоотношения, мрежи и взаимодействия4”. Взаимоот-
ношенията предполагат минимум двама участници, които са във връзка един с 
друг. Основното взаимоотношение в маркетинга е клиент-доставчик, а под мрежа 
се разбира група от взаимоотношения, които могат да образуват доста сложна 
структура. Във всяко взаимоотношение, просто или сложно, участниците встъпват 
активно във връзка един с друг. Това се определя от Гумесон като взаимодействие 
между двете страни в процеса”5. Хоугард и Биере се придържат към формулиров-
ката „Маркетингът на взаимовръзките представлява процес на създаване, поддържа-
не и разширяване на взаимоотношенията с клиентите, по един рентабилен начин, 
насочен към постигането на целите и на двете страни чрез взаимноизгоден обмен и 
спазване на обещанията”6. Тази дефиниция предполага познаване на всеки индиви-
дуален потребител, а така също че процесът на маркетинг не спира след покупката. 
Потребителите винаги са търсели положителни взаимоотношения с доставчиците и 
винаги са имали емоционални асоциации по отношение на дадени търговски марки, 
защото това в голяма степен улеснява процеса на покупката. Според тях при марке-
тинга на взаимовръзките фокусът е върху взаимоотношенията между клиента и дос-
тавчика, а не върху епизодичната размяна. Взаимовръзката между тях става двига-
тел на добавяне на стойност и на конкурентно предимство7.  

 

Целите на настоящата студия е да се представят няколко възможни индикато-
ра, на основата на които да се направи сравнително описание на маркетинговата 
практика на две търговски вериги на българския пазар с оглед да се установи в как-
ва степен прилагат основните принципи на маркетинга на взаимовръзките – по-но-
вата парадигма спрямо транзакционния маркетинг.  

 

                                                            

3 Дуранкев, Б., Маркетинг на потребителските стоки, Унив. изд. „Стопанство”, С., 2008 г. 
4 Gummesson, E., 1999, Total Relationship marketing, Oxford, UK, Butterworth, p. 24 
5 Gummesson, E., 1999, opp.cit, р.25 
6 Хоугард, С., М. Биере, Стратегически маркетинг на взаимоотношенията, изд. Сиела софт и 
паблишинг, С., 2009 
7 Хоугард, Ц. М. Биере, цит. пр.  
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Индикатори за изследване на прилагането на релационния маркетинг в 
две търговски вериги на българския пазар 

 

Чрез маркетинга на взаимовръзките се създават дългосрочни взаимоотноше-
ния с клиентите, повишава се тяхната лоялност към фирмата. Лоялността представ-
лява ключов фактор за постигането на успех и дълговременна рентабилност. Лоял-
ността е нещо, което една компания се стреми да постигне, а не просто да получи, 
тъй като лоялността трябва да се спечели. Лоялността представлява появата на усе-
щане у продавача за положително отношение на клиента към стоката, доказано чрез 
повторното й закупуване. Компания, създаваща лоялност, е тази компания, в която 
цялата организация полага съзнателни, постоянни и ефективни усилия, насочени 
към оптималното развитие на задоволена, лоялна и следователно печеливша клиен-
тела”8. Според Хоугард и Биере съществуват два вида лоялност: инструментална и 
мотивационна лоялност.„Инструменталната лоялност е вид лоялност, срещана най-
често в В2В отношенията. Тази лоялност е свързана с обекта, с функционалните 
аспекти на стоката или услугата – рационален аспект. Мотивационната лоялност 
представлява предразположеност към даден обект, обусловена от по-емоционален 
обект на въздействие, и обикновено се среща при потребителските пазари”9.  

Лоялността към бранда представлява аспект на потребителското поведение, 
изразяващ се в определена степен на привързаност на потребителя към дадена мар-
ка на основата на реално или въображаемо превъзходство. Всъщност лоялността е 
състояние на съзнанието, комплекс от положителни нагласи, убеждения и желания 
на клиентите10. Марковата лоялност намалява разходите за маркетинг на фирмата. 
Но в същото време трябва да се отбележи, че лоялността е относително състояние 
на съзнанието, което включва лоялност и към други доставчици, но не към всички. 
Въпреки това клиентът може да бъде лоялен към фирма или марка, но в същото 
време и към други11”.  

Въпреки дебата кои клиенти са за предпочитани – тези с безразборното пове-
дение или тези с полигамно покупателно поведение, но за едно нещо специалистите 
по маркетинг са единодушни. Най-важната задача е компанията да задържи и да 
увеличи броя на клиентите си. Компанията е направила разходи, за да привлече 
всеки от настоящите си клиенти. Един изгубен клиент е много повече от изгубена 
продажба. Компанията губи от бъдещата печалба от покупките на клиента, а също 
така понася нов разход – цената за спечелването на нов клиент. Така, че в днешните 
силно конкурентни и наситени пазари най-добрата стратегия е компаниите да се 
стремят да „развиват” спечелените клиенти. Според Котлър и Келер основните ета-
пи в развитието на клиента са потребител за първи път, потребител за пореден път, 
клиент, поддръжник, член, партньор, съсобственик12. Въпреки, че повечето компа-
нии твърдят, че всички клиенти са важни за тях, някои от тях са по-важни от остана-
лите. Често се смята, че най-големите клиенти носят най-висока печалба, а най-мал-

                                                            

8 Svanholmer, B. Kundenloyalitet, Boersens Verlag, 1996, p. 38  
9 Hougaard, S. & M. Bjerre, The Relationship Marketer, Springer, 2nd ed., 2002, pp.16-17 
10 Little, E. and E. Marandi, Relationship Marketing Management, Thomson Learning, UK, 2003, 
pp. 15-16 
11 Анастасова, Л., Маркетинг на взаимовръзките. Концептуална основа и практика, изд. ЕКС-
ПРЕС, Габрово, 2008 г., с. 37 
12  Kotler, Ph.and L.Keller, Marketing Management, Prentice Hall, 2012, pp. 32-33  
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ките най-ниска. Доказателствата сочат, че средно големите клиенти допринасят 
повече за по-добрата възвращаемост на инвестициите”13.  

 
Индикаторите, по които ще бъде направен анализа на прилагането на релаци-

онния маркетинг в двете търговски вериги са, както следва:  
 

Първо:  Прилагане на стратегии за задържане и развитие на клиентите: 
Стратегия „Откриване на начин за добавяне на стойност”, стратегия „Надхвърляне 
на очакванията на клиентите” и др. и измерване на пожизнената стойност на клиен-
та (CLTV). Компаниите могат да изучават начини за създаване на допълнителна 
стойност за клиентите. В идеалния случай се добавя стойност за клиентите без да се 
натрупват допълнителни разходи за фирмата. Ако се акумулират разходи, то се 
очаква допълненията към стойността да възстановят тези разходи. Например, клуб 
на клиентите може да се очаква да генерира приходен поток от членски такси. 

Съществуват три общи форми на програма за добавяне на стойност: схеми за 
възнаграждаване на лоялността, клубове на клиентите и промоции при продажбите. 

 
Схеми за възнаграждаване на лоялността 
Схемите за възнаграждаване на лоялността предвиждат бонус за клиентите за 

тяхната подкрепа. Колкото повече суми изразходва клиентът, толкова по-голям е и 
бонусът. Схемите за възнаграждаване на лоялността се използват от много отдавна. 
През 1844 г. в Обединеното Кралство Rochdale Pioneers разработва кооператив за 
продажба на дребно, който разпределя печалбите между членовете под формата на 
дивидент. Печалбите са пропорционални на сумите, изразходвани от клиентите. 
През 50-те и 60-те години на 20 век се събират S&H Розови марки и марки на 
Зеления щит, които са били връщани в замяна на подаръци, избрани от каталог. 
През 70-те години Southwest Airlines провежда програма „Любими марки”, която 
позволява на пътниците да събират доказателства за покупки на определени марки 
и ги отстъпват срещу безплатен полет за техния партньор14.  

Днешните схеми за възнаграждаване на лоялността дължат своята структура 
на програмите за често пътуващите със самолет (Frequent Flyer Programms), започ-
нали с програмата Предимство през 1981 г. На American Airlines. Въздушният пре-
возвач взема стратегическо решение да използва своя резервен капацитет като ре-
сурс за генериране на лоялност от страна на клиентите. Въздушният превоз е дей-
ност с високи постоянни разходи. Разходите не се променят много, независимо дали 
степента на натоварване е 25 или 95 процента. Авиопревозвачът търси в системата 
за резервации SABRE информация за често пътуващите, за да им предложи бонус 
от безплатни полети. Този основен модел мигрира от въздухоплавателните компа-
нии към много други сектори от маркетинга на потребителските стоки (B2C), като 
например хотели, ресторанти, търговия на дребно, отдаване под наем на автомоби-
ли, бензиностанции и книжарници. Той също се трансформира в В2В контекст, като 
много доставчици предлагат възнаграждение за лоялността на дългосрочните си 
клиенти.  

                                                            

13 Котлър, Ф., Котлър за маркетинга. Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите, изд. 
АБАГАР, В.Т., 2000 г. 
14 Dawkins, PM and Reichheld, FF (1990), ‘Customer Retention as a CompetitiveWeapon’, 
Directors and Boards, Vol.14, No.4 
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Механизмите на тези схеми се променят във времето. В началото се събират 
марки. Първите базирани на карти схеми са били анонимни, т.е. те не са съдържали 
никакви лични данни, дори и името на участника. След това са били въведени кар-
тите с магнитна лента, последвани от картите с вграден чип, съхраняващи множест-
во лични данни и данни за транзакциите. Новаторите разработват свои собствени 
индивидуални схеми. Понякога те се трансформират в свързани схеми, при които 
например е възможно да се събират пропътувани въздушни мили от различни участ-
ващи компании, като например бензиностанции, кредитни карти и супермаркети. 
Сегашните схеми са съществено различни от първите програми. Например, Nectar е 
схема за възнаграждаване на лоялността към консорциум, работещ във Великобри-
тания, която се управлява не от участниците в нея, а от отделна трета страна. Основ-
ните членове на схемата са номер едно или две в своите пазарни сегменти във Вели-
кобритания: Sainsbury's, Barclaycard, Debenhams и др. Купувачите се регистрират в 
схемата, след което получават обща карта с магнитна лента и събират точки, които 
се трансформират във ваучери, приемани в много магазини, включително супермар-
кети, лицензирани партньори, магазини за каталожна търговия, ресторанти, хотели, 
кина, пътнически агенции и туристически атракции. Всеки един от основните участ-
ници е бил член на друга програма за възнаграждаване на лоялността и клиентите са 
имали възможност да конвертират своите натрупани кредити в Nectar точки. 
Съществува мнение, че успешните схеми осигуряват пет вида стойност за участни-
ците15: 

 

 кешова стойност (парична стойност): какъв е размерът на бонуса в 
парично изражение в сравнение с изразходваната сума за получаването му? 
стойност на избора: колко е богата гамата от предложените бонуси? 

 желана стойност: в каква степен клиентът желае бонуса? 
 относителна стойност: колко достижими са бонусите? 
 стойност за удобството: колко лесно е да се събират кредитите и 

да се връщат за получаване на бонуса? 
 

Дори да притежават тези характеристики, схемите за възнаграждаване на 
лоялността също търпят критика. Те могат да бъдат твърде скъпи за изграждане и 
управление. Що се отнася до оперативните разходи, схемите във връзка с продажба 
на дребно обикновено предоставят на клиентите парична отстъпка или ваучери, 
еквивалентни на 1 процент от покупките. Тази сума се отчислява директно от печал-
бата, така че търговецът на дребно, който постига 5 процента печалба губи една 
пета или 20 процента от своите печалби за финансирането на схемата. Операторът 
на супермаркети Safeway се отказа от своята програма за възнаграждаване на лоял-
ността във Великобритания, която му струваше около 30 милиона паунда годишно. 
Shell отчете, че е изразходвала около 40 милиона паунда за разработката на своята 
схема за смарт карти16. Невърнатите кредити представляват задължение за операто-
рите на схеми. Например, предполага се, че ако всички неизползвани въздушни 
мили бъдат върнати в един и същи ден, то ще бъдат необходими 600 000 самолета 

                                                            

15 Ballantyne, D.The Strengths and Weaknesses of Internal Marketing. In: Varey, R.J. and Lewis, 
B.R., Eds., Internal Marketing: Directions for Management, Routledge, London, 2000         
16 Juttner, U. Christopher, M.G. and J. Godsell, A strategic framework for integrating marketing and 
supply chain strategies, The International Journal of Logistics Management, 2010, Vol.21, Nr.1, 
p.113 
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Боинг 747 за удовлетворяване на това търсене 17. Понастоящем схемите са все по-
малко агресивни и добавящи стойност, тъй като много конкуренти използват твърде 
много програми. Като цяло тези схеми биха могли изобщо да не генерират лоял-
ност. Много клиенти на супермаркети във Великобритания имат карти за възнаг-
раждаване на лоялността на повече от един супермаркет18 . Изборът на клиента по-
някога пада върху кварталната бакалия, на която доставчици са супермаркети, с 
които клиентът има базирана на карта за лоялност връзка. Също така се смята, че 
клиентите стават лоялни на схемата, а не на дружеството или марката, стоящи зад 
схемата19.  

Независимо дали култивират лоялност или не, тези схеми определено възнаг-
раждават потребителското поведение. Натрупаните кредити представляват инвести-
циите, които клиентът е направил в схемата или в марките, стоящи зад схемата. 
Когато клиентите не получат възвръщаемост от тази инвестиция, те могат да бъдат 
дълбоко разочаровани. 

В областта на парадигмата „маркетинг на взаимовръзките” се използват досега 
най-много два показателя, а именно: „дял от портфейла на клиента” и „минала стой-
ност на клиента”.  

 
Дял от портфейла на клиента (share of wallet- SOW): Използва се много в 

практиката на високотехнологичните фирми при разработване на маркетинговите 
планове, както и във финансовите институции. Той показва каква част от стойност-
та на покупките на клиента в дадена продуктова категория се пада на марката или 
на продуктите на дадената компания. Изчисляване на дяла от портфейла на индиви-
дуално ниво: Toй се изчислява като продажбите в стойност (S) на дадена фирма (j) 
към определен клиент  (i) се разделят на общата стойност на продажбите, които 
всички други фирми на пазара са направили към същия клиент за някакъв период 
т.е разходите, които клиентът е направил за всички други фирми на пазара, като 
крайният резултат се изчислява в проценти – %20. Примерно ако общите разходи на 
един клиент за лосиони за година са 300 лева, а разходите за определена марка, 
примерно „Олд спайс” са 190 лева т.е., то дялът на „Олд спайс” от портфейла на 
клиента е 63.3%.  

 
Недостатъците на показателя са, че макар да показва степента на лоялност към 

фир мата, този показател не може да обясни кога клиентът ще направи следваща 
покупка или изобщо каква ще бъде бъдещата печалба или общи приходи от клиен-
та21. Освен това, дялът от портфейла не може да се използва като единствен кри-
терий за разпределение на маркетинговия бюджет, тъй като не отчита абсолютните 
величини на продажбите. Ако един потребител има по-висок дял от портфейла от 
друг, то той ще се разглежда като по-важен за фирмата, но в същност абсолютната 
величина на продажбите за другия клиент може да е по-голяма.  

                                                            

17 Domke-Damonte, D. J. The effect of cross-industry cooperation on performance in the airline 
industry. International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 2000, 1 (1), 144-146. 
18 Пак там, с. 143 
19Ahmad, R. and Buttle, F., Customer retention: a potentially potent marketing management 
strategy. Journal of Strategic Marketing, 2001, Vol. 9, pp. 29–45 
20 Маринов, Кр. Директен маркетинг, Университетско издателство, УНСС, 2011, с. 168-169 
21 пак там, с. 168-169; 
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Минала стойност на клиента (Past Customer Value-PCV): При този показател 
стойността на клиента се определя чрез неговия принос към печалбата на фирмата в 
миналото т.е. на основа на минал период. Тъй като различните продукти са купени 
от клиента в различни моменти във времето, постъпленията от продажби в минало-
то следва да бъдат съобразени с промяната на стойността на парите във времето.  

 

Недостатъците на метода са, че този показател се основава на екстраполация 
на резултати от миналото поведение, което служи за прогноза на бъдещо покупател-
но поведение, но това не са надеждни данни, защото днешните пазари, както много 
факти и събития през последните 10-15 години сочат, са непредсказуеми. Наред с 
това, за да бъде по-надеждна ексраполацията е необходимо бъдещият период, за 
който важи напред прогнозата да бъде еднакъв по продължителност с миналия22. 
Общото между двата показателя е, че те са ориентирани и се базират на минало по-
ведение на клиентите и не отчитат факта, дали той ще продължи да купува в бъдеще.  

 
Показател за минало и бъдещо поведение – CLTV  
 

Пожизнена стойност на клиента 
Разбирането и акцентът върху пожизнената стойност има положителен ефект 

върху задържането на клиентите и това от своя страна намалява разходите по 
привличането на клиенти. Използва се степента на задържане за измерване на пото-
ците от клиенти. Тя показва какъв е процентът на задържаните от фирмата през го-
дината клиенти. Съотношението на „дезертиралите” клиенти от друга страна по-
казва каква е процентната величина на клиентите на фирмата, които фирмата губи 
всяка година. Когато фирмата работи с 20 процента загуба на клиенти – степен на 
задържане от 80 процента – това означава, че тя заменя един клиент на всеки пет 
през дадената година или период. С други думи тя изцяло подменя всички свои 
клиенти за петгодишен период. В този случай периодът, през който фирмата може 
да генерира приходи от клиента е само пет години – т.нар. пожизнена стойност. 
Степента на задържане има голямо значение за създаването на стойност. Проучва-
нията показват, че когато фирмата увеличава степента на задържане от 50 до 80 
процента, тя удвоява продължителността на връзката с клиентите от пет на десет 
години. Продължителността създава стойност, а в конкретния случай по-жизнената 
стойност нараства почти 3 пъти. 

Пожизнената стойност на клиента в повечето случаи се възприема като сума 
от стойностите на всичките му покупки до даден момент. Това определение обаче 
не дава реална представа за истинската стойност на клиента за фирмата или за сред-
ната стойност на разходите на клиентите на дадена фирма от момента на първата до 
последната покупка. Затова пожизнената стойност на клиента отчитаме спрямо три 
показателя: размера на сумите при отделните покупки, дължината на периода, през 
който клиента купува от фирмата и честотата на покупките. Една от формулите, 
чрез която може да се изчисли пожизнената стойност на клиента е следната23:  

 
ПСК = Рср х Цкл/ Чп 

                                                            

22 http://managementversity.com/trend-extrapolation/, достъп 20.08.2015  
23 Анастасова, Л. Маркетинг на взаимовръзките: концептуална основа и практика, изд. ЕКС-
ПРЕС, Габрово, 2008 г., с. 135-136 
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ПСК –  пожизнена стойност на клиента  
Рср   –  средна сума изразходвана при покупките 
Цкл  –  средна продължителност на взаимовръзката с клиента – цикъл (бр. дни)  
Чп    –  честота на покупките 
 

Получената стойност би трябвало да се дисконтира с процента на инфлацията 
за периода, тъй като това е настоящата стойност на очакваните приходи от клиента 
за целия период на неговия „живот” с фирмата. 

 
Второ:  Внедрена CRM система и поддържане на база данни с клиенти и 

партньори 
Интегрираните софтуерни решения за управление на бизнеса, или т.нар. ERP 

(Enterprise Resource Planning) системи, предоставят точни и прецизни данни във 
всеки един момент. Те оптимизират бизнес процесите и в частност разходите и от-
четността. ERP системата е единна софтуерна система, която обхваща планиране, 
бюджетиране и контрол на процесите, свързани с производство, доставки, продажби 
и маркетинг, складово стопанство, ресурси, проекти, както и счетоводна отчетност. 
ERP системата осигурява пълен контрол над процесите и ресурсите и спомага взе-
мането на обосновани мениджърски решения. Наред със всичко това през послед-
ните десетилетия успешно се развиват и интернет технологиите, които позволяват 
на компаниите да обменят данни и документи с клиенти и контрагенти чрез инфор-
мационната мрежа. Новите функции на работа с интернет са причина интегрираните 
системи на управление да излязат извън традиционните рамки на ERP системата, 
която е затворена в производствения цикъл на фирмата. Съчетанието на традицион-
ните ERP системи с интернет решенията за електронен бизнес доведоха до създава-
нето на нова организационна и управленска среда и ново качество на системата. 
Като резултат от всичко това се появява концепцията за системите от ново поколе-
ние – ERP II – Enterprise Resource and Relationship Processing – управление на ресур-
сите и външните отношения на компаниите. Те съчетават традиционното вътрешно 
управление (back-office) с външните взаимоотношения с контрагентите и клиентите 
(front-office). По този начин системата ERP II се базира на методологията на ERP 
системата с възможност за по-тясно взаимодействие на компанията с клиенти и кон-
трагенти чрез информационните канали, които предоставят интернет технологиите. 

 
Трето:  Участие в партньорски  мрежи  
Маркетингът на взаимовръзки е фактически управление на отношения. Проце-

сът започва с важния стратегически избор на партньор. Това са стратегически заин-
тересувани страни във всеки от съответните многобройни пазари, които заобикалят 
дадена фирма. По тази причина фирмата трябва ясно да определи съгласуван начин 
на работа и ролята на всяка от заинтересуваните страни в процеса на създаване на 
икономическа стойност. 

Влизаме в ерата на „мрежова конкуренция”, където наградата ще бъде за онези 
организации, които най-добре структурират, координират и управляват отношения-
та с партньорите си в мрежа насочена към създаване на икономическа стойност за 
клиента и потребителя чрез взаимни действия24. 

                                                            

24 Анастасова, Л., Маркетинг на взаимовръзките. Концептуална основа и практика, изд. ЕКС-
ПРЕС, Г., 2008 г. р с.215-216 
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Четвърто: Изградени дългосрочни връзки с доставчиците  
Глобализацията на световните пазари и все по-силната конкуренция кара орга-

низациите непрекъснато да преоткриват себе си, да възприемат философия за уп-
равление на веригата за доставки, да развиват дългосрочни стратегически партньор-
ства с малко, но достатъчно на брой компетентни и иновативни доставчици и да 
обединят усилията си с тях в процесите, които не са водещи за организацията. Като 
за резултат, ще се изгради подходяща комбинация от способности, която ще им поз-
воли да поддържат или подобрят цялостното си представяне и да създадат трайно 
конкурентно предимство. Именно поради тази причина е необходимо доставчиците 
да бъдат избирани въз основа на това как техните действия ще влияят върху цялост-
ното представяне на организациите. 

 
Сравнителен анализ на прилагането на „маркетингa на взаимовръзките” 

в търговията на дребно – на примера на търговските вериги „Пикадили” и 
„Кауфланд България”25 

 

Търговията на дребно включва всички дейности по продажба на стоки и услу-
ги директно на крайните потребители за тяхна лична употреба с цел печалба. Всяка 
организация, която извършва този вид продажба  независимо дали е производител, 
търговец на едро или търговец на дребно, извършва търговия на дребно като няма 
значение как се продават стоките или услугите (лично, по пощата, по телефона или 
чрез автомат) или къде става това (в магазин, на улицата или в дома на потреби-
теля).  

 

Търговията на дребно в новото хилядолетие и влиянието на глобалната криза 
През последните години в България навлязоха популярните в цял свят вериги 

за търговия на дребно по системата „КЕШ ЕНД КЕРИ” или „плащаш – отнасяш”. 
При свитото потребление не само в България, но и в цял свят огромните световни 
вериги вече се борят за всеки потенциален клиент. Заговори се дори за война на 
хипермаркетите, породена от постоянното нарастване на броя им. Причините за ма-
совото формиране и развитието на търговските вериги са свързани предимно с ди-
намичните промени в сектора търговия на дребно, с процесите на концентрация на 
капитала на фирмите, стабилизирането на националната икономика, ръстът на 
потребителските доходи и фрагментираният характер на търговията на дребно. 
Всички тези предпоставки създадоха и привлекателни условия за навлизането на 
чуждестранните търговски вериги у нас. Създаването на регионални и национални 
вериги от магазини (супермаркети, универсални магазини и др.) доведе до пазарна 
промяна, като продажбите от бързооборотни стоки все повече се изместват от 
малките магазини и пазарите в посока към търговските вериги. Стратегическата цел 
при развитието на  веригите  магазини е повишаване обема на продажбите, подобря-
ване обслужването на населението, повишаване на ефективността на дистрибуцията 
и разширяване пазарния  дял.  

Глобалната финансовата криза повиши рязко ценовата чувствителност на хо-
рата. С ограничаването на потреблението търговските вериги се насочиха към мар-
кетингови стратегии за понижаване на разходите по привличане и обслужване на 
клиенти. В условията на криза inside-out маркетингът (отвътре навън) преминава в 

                                                            

25 Данните от раздела важат за 2014 година, когато е правено проучването.  
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outside-in стратегия (отвън навътре). При този подход акцентът се поставя върху 
връзките с клиентите. Освен познатите 4 P на маркетинг-микса (price, product, 
placement, promotion) се включват и техники, известни като 4 R (retention, relationships, 
referrals, recovery).  

 
Retention (задържане). През последните години веригите се стремят усилено 

да запазят настоящите си клиенти, тъй като това им струва шест-седем пъти по-
малко, отколкото да спечелят нови. Според правилото на Парето за „малкото важни 
и многото маловажни потребители” 20% от потребителите правят 80% от покупките 
на дадена марка. Освен това удовлетворените клиенти са по-предани към компа-
нията или марката. Така постепенно стратегиите на мениджмънта се пренасочват 
към „защитен” (defensive) маркетинг, чиято цел е да запази съществуващите кли-
енти.  Един от подходите му е да се поддържа постоянна пряка връзка с клиентите 
Relationships (отношения) чрез управление на отношенията (CRM – Customer Relationship 
Management). CRM заема ключово място в съвременните маркетингови стратегии. 
Факт е, че добре обслужваните клиенти от една страна, купуват редовно, а от друга – 
привличат нови клиенти. Качественото обслужване и високата удовлетвореност на 
клиентите водят директно до по-високи продажби и по-ниски разходи, а оттам и до 
по-добри финансови резултати и по-голям пазарен дял на компанията. 

 

Третата основна техника на outside-in маркетинга – Refferals (препоръки и оп-
лаквания), се изразява в това, че удовлетворението на клиентите в магазина влияе 
силно върху честота на покупките, поведението, устната комуникация и общата 
оценка, която получава търговецът. Според британския институт по обслужване на 
клиенти (ICS) недоволните клиенти споделят впечатленията си с 10-16 други, 
докато доволните – с много по-малко. Изследвания на Technical Assistance Research 
Programs Institute пък показват, че 91% от клиентите никога няма да купят отново от 
компанията, от която са разочаровани26. Друг е въпросът, че тези клиенти много 
често изобщо не подават оплакване. А именно жалбите са съществен инструмент за 
откриване на слабостите в обслужването и съответно коригирането им. Именно така 
става възможно прилагането на четвъртата маркетингова R техника Recovery (въз-
становяване). Колкото по-адекватно се отговори на една жалба, толкова по-добри 
са последиците за репутацията на търговеца пред разочарования клиент. В до 40% 
от случаите клиент, който прави оплакване, няма да купи отново от съответния тър-
говец, ако е получил просто задоволителна ответна реакция. Ако обаче на жалба се 
отговори бързо и ефективно в до 95% от случаите клиентът продължава да купува 
от същия търговски обект. Удобен начин за контакт с клиенти e електронен адрес за 
посрещане на оплаквания. Добра практика е също да се ползва общ имейл за жалби, 
какъвто има например форумът към Българската национална асоциация на потреби-
телите. Така конкурентни фирми могат да следят оплакванията от свои или чужди 
клиенти и да реагират адекватно. 

Като тенденция в търговските вериги традиционният начин на продажби (на 
самообслужване) се замества с консултантски. Обособяват се все повече „топли 
точки” за директен контакт с клиентите, като зоните за готови храни например. То-
ва е също начин да се събере информация за нуждите на клиенти, да се насочат към 

                                                            

26 http://www.executiveblueprints.com/_cases/service_tarp.pdf  
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подходяща за тях стока и да се обяснят ползите от дадени продукти. Ключово става 
доброто отношение и професионалното обслужване на персонала. Класическият мо-
дел за извършване на продажба – посрещане на клиента, убеждаване за покупка, 
затваряне на сделката и изпращане, може успешно да се прилага във всяка търгов-
ска верига. Успешен начин да се следи нивото на обслужване на персонала е чрез 
т.нар. тайни клиенти (Mystery Shoppers), наети специално от веригата.  

В днешната променена среда със сравнително свито търсене две търговски 
вериги с маркетингова ориентация в областта на търговията на дребно – „Kaufland 
България” и „Пикадили” се справят успешно и продажбите им дори в условия на 
криза растат. Kлючов фактор за това явление се оказват именно създаването и уп-
равлението на стабилни, дългосрочни отношения с клиентите, ориентирани към 
потребностите на потребителя и индивидуализирания контакт.  

 
„Пикадили” 
„Пикадили” е търговската  марка на верига супермаркети в България, създа-

дена през 1995 г. До 2007 г. собственици на веригата са акционерното дружество 
„Боляри” АД (80%)  и Европейската банка за възстановяване и развитие (20%), като 
търговската дейност се ръководи от „Пикадили” ЕАД, а от месец септември 2007 г. 
собственик на „Пикадили” е сръбският холдинг „Делта”, като по-късно собстве-
ността се сменя отново. Веригата разполага с осем супермаркета на територията на 
град Варна, три в град София, един в град Габрово, един в град Бургас, един в град 
Велико Търново, един в град Ловеч, един в град Видин, един в град Стара Загора, 
един в град Самоков, един в град Ямбол и два в град Пловдив със средна търговска 
площ 2000 - 4000 кв. м.   

Предимствата, които „Пикадили” осигурява са доброто познаване на местния 
пазар, уютната обстановка за пазаруване, персоналното обслужване, добрия избор 
на стоки, разнообразието от съпътстващи услуги, придаващи добавена стойност към 
процеса на пазаруване, собствената програма за лоялни клиенти, постоянните ин-
вестиции в съвременни технологии. 

 
„Kaufland България” 
Кауфланд България ЕООД & Ко КД е командитно дружество и се управлява и 

представлява от неограничено отговорния съдружник „Кауфланд България” ЕООД. 
„Kaufland България” спада към водещите фирми за търговия с хранителни и нехра-
нителни стоки в Европа на най-ниски цени. Веригата води началото си от Германия, 
където хипермаркетите осъществяват дейността си под името Kaufland, KaufMarkt и 
Handelshof. Фирмата се представя с над 700 филиала в Германия, Чехия, Словакия, 
Полша, Хърватска, Румъния, а от 9 март 2006 вече и в България. Основният приори-
тет на „Kaufland България” се изразява във философията на веригата: „съчетанието 
от разнообразни качествени стоки и услуги на ежедневно ниски цени”. Други пре-
димства на хипермаркети „Кауфланд – България” са високото качество и перфект-
ното обслужване. 

 
Продуктова гама  и целеви сегменти на двете търговски вериги  
 

Целевият сегмент, към който насочват дейността си супермаркети „Пикадили” 
са потребители, предимно жени, работещи в активна възраст между 30 и 50 години 
със средни и високи доходи. 
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 „Пикадили” 
Търговска верига „Пикадили” заема нишата между средния и високия клас и 

предлага както продукти за масово потребление, така и специализирани храни. Ком-
панията се отличава с иновативни подходи в предлагането и в развитието си. Наско-
ро веригата дори започна инициатива да налага на пазара биопродуктите. Компа-
нията, която беше създадена във Варна, има вече над десет магазина. От една годи-
на дружеството има обекти и в София – в „Мол София” и „Сити център София”. 
Очаква се магазин на „Пикадили” да има и в Пловдив с отварянето на новите тър-
говско-развлекателни центрове от типа „мол” в града. 

Продуктовата гама в супермаркетите следва високия стандарт, качество и раз-
нообразие, които наложиха „Пикадили” като един от лидерите в ритейл сектора, а 
броят на стоките достига 20 000. На разположение на клиентите са щанд за делика-
тесни сирена, както и специален щанд за свежи плодови и зеленчукови салати, при-
готвяни на място, включително почистен цял ананас, готов за консумация. В супер-
маркета се предлагат прясно изпечени хляб и кроасани, както и изобилие от прясна 
риба и рибни продукти, собствен внос от Дания, с възможност за транжиране и фи-
летиране на място. Разработва се и концепция за производство на суши. Пикадили 
предлага и най-добрата прясна паста Рана – собствен внос от Италия, както и пряс-
но изпечена пица и изключително разнообразие от готови храни и месни продукти, 
приготвяни на място. Супермаркети „Пикадили“ предлагат асортимент от  над 300 
вида хранителни и нехранителни стоки със собствена марка – „Мистър Пикс“, 
„Меркато“ и „Premia“, като номенклатурата включва близо 15 000 артикула в обо-
рот, а ежедневно се приемат и обработват над 2000 доставки. Под тези имена се 
предлагат различни деликатеси от месо, млечни изделия, салати, безалкохолни на-
питки, насипно и мляно кафе, варива и ядки, подправки, химия за бита и други. 
Името на кафенетата „Гала кафе“, които се намират в седем от супермаркетите, 
също е марка на веригата. Аптеките също носят името „Пикадили“ и работят от 
2002 година в супермаркетите във Варна и Бургас всеки ден от 9 до 21 часа. Във 
всеки супермаркет звучат рекламите, съобщенията и музиката на собственото радио 
„Пикадили“. 

 
„Kaufland  България” 
Клиентите на „Kaufland България” са хора, на които цената не е безразлична. 

Същевременно очакват богат избор, качество, на което могат да се доверят, и много 
добро обслужване. Целевият сегмент, към който насочват дейността си хипермарке-
ти „Kaufland България” са потребители, предимно жени, всякаква възраст със сред-
ни и ниски доходи. 

Хипермаркетите „Kaufland България” предлагат широка гама от хранителни 
продукти от регионални производители, както и екологични и маркови продукти. 
Основната сила на хипермаркета е в отделите за пресни продукти: месо, колбаси, 
сирена и млечни продукти, плодове и зеленчуци. „Кауфланд – България” гарантира 
ежедневна свежест и високо качество на най-ниски цени. 

Асортиментната гама включва както собствени марки, така и продукти от 
местни производители и маркови стоки. Свежестта на продуктите е най-важното ус-
ловие те да бъдат продавани в „Kaufland България”. Хипермаркетът се гордее и с 
изключително модерния си отдел за месо и месни продукти. Месото се обработва в 
избрани месокомбинати и се доставя прясно всеки ден, както и със собствена пекар-
на. В нея клиентите могат винаги да купят пресен хляб, изпечен на място. Наред с 
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богатия асортимент от хранителни продукти „Кауфланд – България” предлага на 
вниманието на своите клиенти и много други нехранителни стоки на привлекателни 
цени: домашни потреби, порцелан, текстил, електрически уреди, канцеларски мате-
риали, играчки, артикули за свободното време, сезонни стоки и разнообразни сед-
мични предложения. 

Собствените марки на компанията са изцяло на корпоративно ниво. Присъст-
ват в следните стокови групи – основни храни, млечни, замразени, захарни изделия, 
напитки, козметика, храни за домашни любимци; при нехранителните стоки – текс-
тил, домашни потреби, електроуреди. Всички те се подлагат на строг контрол за 
качество, което се равнява на качеството на водещи световни и национални марки. 

Собствена марка на „Kaufland България” е К Classic, която от няколко години 
съществува в Германия, а сега е пусната във всички седем държави, в които компа-
нията работи. Основното при нея е, че веригата гарантира, че ако клиентът не харе-
са продукта, може да го върне (дори да е разопакован) и да си получи парите обрат-
но, както и че предлагания продукт е с най-ниска цена за определеното качество. 
Под К Classic се продават около 400 артикула, както хранителни, така и нехранител-
ни стоки. Първоначално тя ще съществува наред с досегашните собствени марки на 
веригата, които за България са 30, но постепенно ще се стреми  да ги измества. Цел-
та е да се разшири асортимента, да се предложи по-богат избор на клиентите, както 
и да бъдат  улеснени, като във всяка стокова група намират винаги стоки и продук-
ти само под марката К-Classic. 

Приятната обстановка, разнообразни качествени стоки и услуги на ежедневно 
ниски цени, бързото обслужване, удобните паркинги, концесионните обекти на те-
риторията на хипермаркета – наложили се на пазара търговски обекти и магазини в 
полза на потребителя – аптека, оптика, търговски център на Мтел и „Вивател” и др. 
застават в подкрепа на основния фирмен принцип, че удовлетвореността на клиента 
стои в центъра на ежедневната дейност на „Кауфланд – България”. Tова твърдение 
защитава и изследване на GfK – компания за маркетингови проучвания, което зак-
лючава, че „Kaufland България” е на първо място в класацията, показваща откъде 
най-често пазаруват домакинствата у нас. 

 
Организация на маркетинговата дейност на двете вериги 
 
„Пикадили” 
Персоналът на дружеството е структуриран по следния начин: 
 

Структурата на маркетинговия отдел включва: 
 

 Технoлог, отговарящ за иновациите и модернизацията на продуктовата гама; 
 Специалист връзка с клиентите, чийто дейности са свързани с извършване 

на пазарни проучвания, преговори с клиенти и доставчици. 
 Мениджър Маркетинг и Реклама; 
 Бранд Мениджър продуктова линия /CM Manager for Fresh Food/ 
 Бранд Мениджър продуктова линия /CM Manager for Dry Food/ 
 Бранд Мениджър продуктова линия /CM Manager for Non Food/ 
 Във фирмата има самостоятелно обособен управляващ маркетинговия от-

дел мениджъp  

Всички специалисти работещи в звеното са на пряко подчинение на директора 
/General Manager/, което ограничава притежаваната от тях власт и отговорности.  
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Комуникациите и връзките в маркетинговия отдел и между маркетинговия от-
дел и останалите отдели в компанията се извършват ефективно, както следва:  

 Мениджър Реклама и Маркетинг и Мениджър Връзки с клиенти осъщест-
вяват връзка с финансовия отдел на фирмата като съответно стремежът е да се пос-
тигне равновесие между финансовите средства на фирмата и нейната маркетингова 
дейност; 

 
Piccadilly AD management 

 

 

 
 Бранд Мениджърите от своя стана осъществяват връзка едновременно с 

производствения, финансовия и отдел продажби.  

 
„Kaufland България”  

Персоналът на дружеството е структуриран по следния начин: 
 
Структурата на Дирекция „Маркетинг и Реклама” включва: 
 
 Технoлог, отговарящ за иновациите и модернизацията на продуктовата 

гама; 
 Мениджър и специалисти сектор Клиентски Маркетинг, чийто дейности са 

свързани с извършване на пазарни проучвания, преговори с клиенти и дос-
тавчици. 

 Мениджър Маркетинг и Реклама; 
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Operations 

Head of 
Finance & 

Administration 

Assistant 
of general 
 Manager 

 for operations 

Head of  
Development 
department 

Assistant 
of general 
 manager  

for development

Head of  
Human 

Resources 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                              том ХХХII, 2015 г. 
 

 27

 
 

 
 Бранд Мениджър продуктова линия /Свежи храни/ 
 Бранд Мениджър продуктова линия /Хранителни продукти/ 
 Бранд Мениджър продуктова линия /Нехранителни продукти/ 
 Във фирмата има самостоятелно обособен управляващ маркетинговия от-

дел мениджър 
 

Всички специалисти работещи в звеното са на пряко подчинение на управите-
ля на „Кауфланд - България”, което ограничава притежаваната от тях власт и отго-
ворности.  

 
Комуникациите и връзките в маркетинговия отдел и между маркетинговия от-

дел и останалите отдели в компанията се извършват ефективно, както следва:  
 Мениджър Реклама и Маркетинг и Мениджър Клиентски Маркетинг осъ-

ществяват връзка с финансовия отдел на фирмата като съответно стремежът е да се 
постигане равновесие между финансовите средства на фирмата и нейната маркетин-
гова дейност; 

 Бранд Мениджърите от своя стана осъществяват връзка едновременно с 
производствения, финансовия и дирекция продажби.  

 
Управление на връзките с клиентите (CRM) 
 

Факт е, че макар и в по-слаба степен кризата засегна и търговията с бързо-обо-
рот-ни стоки. Днес ставаме свидетели, от една страна, на нарастваща конкуренция, а 
от друга – на ограничен брой клиенти, чиито очаквания непрекъснато се повишават. 
В тази ситуация клиентите променят потребителските си навици, значително съкра-
ща-ват разходите, сериозно обмислят всяка своя покупка, търсят ниски цени, както 
и нови канали за снабдяване с конкретния продукт. В условията на икономическа 
стагнация инструментите, които спомагат за вземането на правилни мениджърски 
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решения, са по-важни от всякога. Софтуерните решения за управление на бизнеса са 
стратегическият инструмент, който помага на компаниите да предвидят и контроли-
рат риска, както и да откриват и управляват новите възможности.  

 
„Пикадили” 
За значително подобряване ефективността на работа в „Пикадили” ЕАД е 

въведена вградена ERP система /SAP for Retail/, чрез която се осигурява централи-
зирано управление на бизнес процесите, единна работна среда, въвеждане на уни-
фицирани методи на работа, усъвършенстване на логистиката, оптимизация на сто-
ковите наличности. С наличието на ERP система включването на нови търговски 
обекти към веригата Пикадили е значително улеснено.  

SAP for Retail включва следните основни процеси: веригата на снабдяване, уп-
равлението на цени и промоции, управлението на асортимента, анализ на рентабил-
ността, Data Warehousing & Reporting, POS интерфейс. Веригата на снабдяване 
включва работата по заявяването на поръчките за покупка, доставките в магазините, 
обработките на фактурите, плащанията. Управлението на цени и промоции, което 
сега става централизирано, е едно от големите постижения в резултат на внедрената 
система. То обхваща работата от създаването на промоция, въвеждане на парамет-
ри, присъединяване на магазини, активиране на промоцията, изпращане към магази-
ните. Промоциите се управляват от централния офис във Варна, като системата ав-
томатично променя продажните цени във всички магазини по веригата. По този на-
чин отпадат редица проблеми с дублиране на данни, пестят се време и ресурси. В 
процеса по управление на асортименти са обхванати дейностите по създаване на ос-
новни данни, добавяне към асортиментна процедура, създаване на данни за клиен-
ти, покупка, доставчици, цени, отстъпки, създаване на данни за продажби и добавя-
не към асортиментен списък. 

Маркетинговата отчетност, която се следи във верига супермаркети „Пикадили” е 
насочена към анализ на рентабилността. Във всеки един момент са налични под-
робни данни за продажбите, данните от директни осчетоводявания, данните за себе-
стойност на продукцията, както и за непреките разходи. Така е възможна реална 
картина на приходите от продажбите по търговски категории, фиксирани разходи за 
производство, разпределение на непреки разходи, както и директни разходи по тър-
говски категории. Има възможност за симулативни анализи, като например какъв 
би бил ефектът, ако доставна цена на един артикул се промени с 2 ст. и т.н. За про-
дажбите са разработени допълнителни инструменти за управление на програмите за 
лоялност „Пикадили Клуб”. 

 
„Kaufland България” 
В „Kaufland България” също залагат на ERP системите от нов клас /SAP for 

Retail/ за автоматизиране на цялостната дейност на веригата. Чрез нея се улесняват 
процесите по обработка на документацията и се систематизират постъпващите 
данни. Осигурява се изрядност на плащанията чрез предоставената възможност за 
обобщение на задълженията към различните контрагенти и оптимизация на процеса 
по тяхната реализация. 

Интегрираната информационна система спомага за директно отразяване на ре-
ализираните продажби, завеждане на артикулите и позициите с баркод, което спо-
мага за постигане на оптимална отчетност на продадените артикули, намаляване на 
времето за обслужване на клиенти в магазинната мрежа чрез оптимизиран интер-
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фейс за бързи продажби, интегриран с баркод четец, както и оптимизиране и авто-
матизиране на процедурите по завеждане на стоки чрез тяхното дефиниране по па-
раметри – цена, партида, срок на годност и т.н. Не на последно място, решението 
дава възможност за проследяване на клиентския поток в различните дни от седми-
цата и планиране на маркетингови концепции за увеличаване на потока клиенти в 
по-неактивни дни чрез различни промоционални кампании, а CRM модула 
(Customer Relationship Management) гарантира бързина на обслужване и делегиране 
на права на по-ниските управленски структури за по-успешно задоволяване изиск-
ванията и претенциите на клиентите. 

 
База данни за клиентите 
Ситуацията относно поддържаната база данни е аналогична и при двете вери-

ги, тъй като ползват един и същ клас и бранд ERP системи, но „Пикодили” са по-
силни по отношение на управление на връзките с клиентите. Към ERP системата, 
която облужва верига супермаркети „Пикадили” е включен и модул CRM (Customer 
Relationship Management), който управлява взаимоотношенията с потенциалните и 
настоящите клиенти, като по този начин допринася за увеличаване на приходите. 
Така информационната система съдейства за изграждане на дълготрайни отношения 
с клиентите чрез дефиниране на адекватна концепция за поощряване на лоялните 
клиенти, издаване на карти за тях и водене на клиентско досие, в което се вписват 
реализираните в магазинната мрежа на компанията покупки. Картите за клиенти са 
валидни на територията на цялата страна и дават възможност за натрупване на точ-
ки, на чиято база се разпределят награди. Базата данни за клиентите на „Пикадили” 
съдържа информация за всички лоялни клиенти, регистрирани като членове на 
„Пикадили клуб” – клубна карта номер, име, адрес, ЕГН, пол, телефон, доход, елек-
тронна поща, образование, семейно положение, хранителни предпочитания, дата, 
часови диапазон, обект от веригата супермаркети „Пикадили”, в който е пазарувал, 
сума на покупка над 5 лв., натрупани точки при покупката. Внедрената маркетинго-
ва информационна система SAP for Retail, която управлява основните данни, свър-
зани с доставчици, номенклатури, стоки, цени, продажби и клиенти позволява из-
вличането на справка за хронологията на покупките на всеки клиент от момента на 
регистрирането му като член на „Пикадили клуб” до текущия момент, а именно ин-
формация за датата, часа, обекта, в който е пазарувал клиента, стойността за всяка 
направена покупка. Тази информация би могла да бъде използвана за отчитане на 
жизнения цикъл на всеки клиент, както и за честотата на покупките му, но на прак-
тика се използва като помощна за лоялните клиенти на фирмата при отчитане хро-
нология на покупките чрез интернет сайта на фирмата, а маркетинговия отдел на 
„Пикадили” ЕАД не отчита пожизнена стойност на клиента като показател, който да 
бъде следен и анализиран за в бъдеще. 

При хипермаркети „Kaufland България” целите са преди всичко ориентирани 
към продажбите – завоюване на доминиращ пазарен дял чрез налагане на пазара на 
продукти с гарантирано качество на най-ниски цени. Фирмата поставя във фокуса 
си на действие привличането на нови потребители чрез засилена реклама и добро 
обслужване, но не поддържа дългосрочни отношения със своите клиенти и база с 
данни, в която да се отчитат реализираните в магазинната мрежа на компанията по-
купки от даден клиент. Проведеното проучване относно практиката на двете търгов-
ски вериги относно прилагането на маркетинга на взаимовръзките сочи, че и в двете 
вериги до 2014 година не се изчислява и наблюдава пожизнената стойност на клиен-
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та. Във веригата хипермаркети „Kaufland България” не се поддържа база с данни за 
клиентите, които пазаруват в магазинната мрежа, размера на сумите при отделните 
покупки, дължината на периода, през който купуват и както и честотата на покуп-
ките им и в тази връзка маркетинговия отдел не отчита показателя „Пожизнена 
стойност на клиента”.  

 
Прилагани стратегии за задържане и развитие на  клиентите 
 

Клиентски ориентираната компания трябва да се стреми да максимизира при-
ходите и своя пазарен дял не само чрез привличане на нови клиенти, но и като за-
държи клиентите си и същевременно намали своите разходи. Конкурентните пре-
димства вече не почиват на чистата диференциация „какво правим”, а „начина по 
който го правим”. 

 

1. Развитие на клиентите: добро разбиране на скрития потенциал в клиен-
тите за закупуване на допълните продукти и услуги; нарастване на печал-
бата от съществуващите взаимоотношения с клиентите; 

2. Запазване на съществуващи клиенти: идентифициране на клиенти  носе-
щи най-голям риск да бъдат привлечени от конкурентите, набелязване на 
специални маркетингови програми за запазване на печелившите клиенти; 

3. Максимизиране на предлаганата стойност: оптимизиране на общите 
разходи за обслужване спрямо наличната клиентска база. 

 
„Пикадили” 
В супермаркети „Пикадили” с цел задържане на клиентите се прилагат три ти-

па стратегии: стратегия за „удовлетворяване и надминаване на очакванията на 
клиента”, стратегия за „откриване на начин за добавяне на стойност” и страте-
гия „изграждане на връзки”, а по отношение на недобросъвестност при заплащане 
от страна на потребителите „стратегии за отстраняване на клиенти”. 

 
Стратегия за „удовлетворяване и надминаване на очакванията на клиентите” 
Супермаркети „Пикадили” са изградени съобразно световните тенденции в 

оборудването и технологията на обслужване. Отличават се със специфична атмос-
фера, съчетаваща уют и европейско ниво на обслужване. Стоките в търговският 
обект са подредени на стилажи на достъпна за всеки клиент височина. Стоките от 
еднакъв тип и вид са подредени блоково (напр. всички шоколади, вафли са подреде-
ни едни под други) така, че всеки да може по-лесно да се ориентира. Магазинът раз-
полага със щанд, на които се намират колбаси, салати, топла витрина, щанд за хляб 
на които може да се поръча прясно изпечен хляб, рибен щанд с най-различен асор-
тимент. Всеки клиент може да си поръча нарязване на различен колбас, мелене на 
месо поръчка на торти. 

„Пикадили” се стремят да надминат очакванията на клиентите си чрез предла-
гане на многобройни допълнителни услуги – кафенета, аптеки, фото студиа, хими-
ческо чистене, продажба на билети, POS терминали, магазини за цветя и др.  верига 
супермаркети. Веригата показва стремеж да улеснява живота на клиентите си като 
мениджърският екип си дава сметка за основния проблем на съвременния човек, а 
именно: динамиката на живота и вечния недостиг на време. 
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Стратегия за „откриване на начин за добавяне на стойност” 
В супермаркети „Пикадили” се правят ежеседмично много промоции, дегуста-

ции, презентации на нови  и познати продукти. Ежемесечно се провеждат дни на 
световната кухня със съдействието на Бон Апети, както и се издават и поредица от 
кулинарни книги за заинтересованите им клиенти. В тези дни се правят и дегуста-
ции на специфични ястия, напитки и сладкиши свързани с конкретна държава. На 
всеки две седмици на информационния щанд на супермаркетите излиза специална 
брошура с продукти от най-различен характер, които са на специални цени, нови 
продукти и продукти, с покупката на които се участва в томболи. Брошурата се раз-
пространява чрез вестници, по пощенските кутии и в интернет сайта на магазина.  

Търговска верига „Пикадили” се отнася към ценовата група с ниска надценка и 
по-голям обем продажби. Съществуват стоки, които имат по-ниски цени в сравне-
ние с другите супермаркети, като преследваните цели са привличане на повече кли-
енти и задържане на вече съществуващите. За редовните си клиенти мениджърският 
екип разработва програмата „Пикадили клуб”, а за децата „Piccadilly Kids” – прог-
рама за лоялност, с която клиентите печелят, докато пазаруват. Тя е въведена преди 
седем години, като основната й цел е постигането на доверие в качеството на про-
дуктите и услугите, които предлага веригата супермаркети. Чрез програмата за ло-
ялност „Пикадили” увеличава многократно възможностите си да подобри асорти-
мента и обслужването според очакванията на клиентите си. Днес около 60% от обо-
ротите в супермаркетите на веригата се реализират в рамките на програмата. Успе-
хът е очевиден, тъй като потребителите често купуват повече стоки, отколкото са 
планирали. Данни от проведено национално проучване показва, че притежателите 
на клубни карти „Пикадили” към момента в страната са над 300 000 души. Изслед-
ването показва още, че 67% от клиентите на „Пикадили” са предимно образовани 
жени, вземащи решение за покупка в домакинството, със средни и над средните до-
ходи за страната. 27% от клиентите са на възраст между 31 – 40 г., 22% са младите 
активно заети клиенти между 21-30 г., а 19% от клиентите на супермаркетите са 
между 41- 50 г.  

„Пикадили” залага в бъдеще развитието на много проекти по програмата за ло-
ялни клиенти, като целта е да се привлекат още партньори и да се повиши ценност-
та на клубната карта „Пикадили” и възможностите за покупки и участие в промоции 
на нейните притежатели, отчитайки  факта, че обслужването на лоялен клиент е до 
10 пъти по-ефективно. 

 

Стратегия за „изграждане на връзки” 
Компаниите прилагащи маркетинг на ваимовръзките изграждат два вида 

връзки – социални и културни27. Структурните връзки са различни по вид и се при-
лагат най-вече при индустриалния маркетинг. За разлика от тях „социалните връз-
ки” са силно застъпени в практиката на веригата супермаркети. Мениджърският 
екип на „Пикадили” осъзнава факта, че в съзнанието на добре обслужения клиент се 
изгражда доверие към фирмата, а това е първата стъпка към изграждането на един 
лоялен клиент. Спечелвайки потребителя за дълъг период от време фирмата си 
гарантира сигурна печалба. Също така в практиката е доказано, че лоялните 
клиенти са и по-снизходително към грешките т.е те са по-слабо критични. 
                                                            

27 Анастасова, Л.  Маркетинг на взаимовръзките: концептуална основа и практика, Екс-прес, 
с. 83-84 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                              том ХХХII, 2015 г. 
 

 32

Стратегии за отстраняване на клиентите 
При недобросъвестност при заплащането от страна на потребителите в супер-

маркети „Пикадили” се отказват последващи поръчки до изчистване на задължения-
та, както и са въведени следните ограничения при ползване на клубните карти:  

1. В случай, че  Клубната карта не е използвана повече от 18 месеца за натруп-
ване на точки или  размяна за бонус продукти, тя се обявява за невалидна и налич-
ните точки не се използват. 

2. В случай, че през последните 24 месеца няма направена размяна на точки за 
бонус продукти, независимо дали Клубната карта е използвана за натрупване,  на-
личните точки ще бъдат занулени автоматично и няма да могат да се ползват. 

 

 „Kaufland България” 
Един от основните фирмени принципи, на основата на които се развива вери-

гата хипермаркети „Kaufland България” гласи, че клиентът заема централно място в 
дейността на фирмата, както и задоволяването на неговите желания и потребности. 
За постигане на тази цел се прилагат три типа стратегии: стратегия за „удовлетворя-
ване и надминаване на очакванията на клиента”, стратегия „изграждане на връзки” 
и стратегия „изграждане на ангажираност на потребителя”, а по отношение на не-
добросъвестност при заплащане от страна на потребителите „стратегии за отстраня-
ване на клиенти”. 

 

Стратегия за „удовлетворяване и надминаване на очакванията на клиентите” 
 

Основните цели преследвани от мениджърският екип на веригата хипермарке-
ти „Kaufland” чрез присъствието си както на европейските пазари, така и на българ-
ския са лидерските позиции, както и европейско ниво на обслужване, предлагащо 
на клиентите приемливи цени, богат асортимент и високо качество.  

„Kaufland България” попада в групата на дискаунт магазините, които имат по-
литика да работят с ниски надценки, а това им гарантира най-ниски продажни цени 
и големи обороти. Неслучайно и слоганът на фирмата е „Наистина евтино”. Разно-
образието от продукти, предлагани от веригата хипермаркети може да задоволи 
всички пазарни сегменти. Продажбите са насочени главно към ежедневните потре-
бителски нужди, като се предлага точния продукт за всеки, като цената, изборът, 
свежестта и качеството на продуктите са определящи. Голямото разнообразие от на-
ложили се, познати марки, се допълва от продукти под знака на Kaufland с високо 
качество и изключително изгодни цени. Също така клиентите имат пряк достъп до 
повечето от продуктите, като има и „топъл” щанд, на който се предлагат прясно 
приготвени хранителни изделия. С цел пълното задоволяване на потребителите при 
покупка се предлагат допълнителни услуги като нарязването на определени хра-ни-
телни стоки, дегустация на някои продукти, както и възможността клиента сам да 
опакова закупената от него стока. За улесняване избора на потребителя във всеки 
сектор екипът на „Kaufland България” залага не само на високото качеството и нис-
ки цени, но и на перфектното обслужване. Допълнителен комфорт у клиентите на 
магазина създават и множеството рекламни материали, монитори, стереоговорите-
ли, разположени по целия таван на магазина, съобщаващи в реално време за промо-
ции и намаления и упътващи купувачите към точния щанд, на който се намират 
продуктите.  

 

Веригата открива конкурентното си предимство във „винаги пресните храни-
телни стоки” – плодове, зеленчуци, сирене, хляб, месо, колбаси, млечни продукти, 
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които се предлагат на „страхотни цени”. Обещанията на „Kaufland България” за оп-
тимално отношение пресни стоки/ниски цени се използват и като рекламен елемент 
чрез предоставяне на „гаранции” на потребителите: 

 Гаранция за пресни и свежи продукти 
В случай, че потребителите открият един или повече продукти с изтекъл срок 

на годност, в знак на извинение получават 1 лев от Kaufland. 

 Гаранция за бързина на обслужване 
Ако потребителят чака повече от 5 минути на каса и не всички каси са отворе-

ни, в знак на извинение получава 1 лев. 

 Гаранция за замяна на стоки 
Без необходимост от мотивиране, клиентът може да замени закупената стока 

или да си възвърне  парите срещу касова бележка. 

 Гаранция за най-ниска цена 
Ако в рамките на един и същи ден за същия или сравним продукт, обозначен с 

„най-ниска цена”, клиентът е  платил по-висока цена от тази, за която се предлага  
при конкурентна верига в същия град, Kaufland ще изплати разликата в цената. Най- 
сериозно в своята рекламна кампания „Kaufland България” залага на своя вестник 
„Kaufland”, който се разпространява безплатно чрез собствена и уникална за Бълга-
рия дистрибуторска мрежа и всяка седмица достига до над 1млн. български семей-
ства в цялата страна. Там може да бъде открита информация относно актуални сед-
мични оферти, новини от шоубизнеса, практични съвети за домакинята, здраве и 
красота, кулинарни идеи и хороскоп.  

Друго много голямо удобство, което „Kaufland България” е създал за клиенти-
те си е работното време, което е всеки ден от седмицата от понеделник до петък, 
включително и празници. Клиентите на хипермаркета имат възможност да пазару-
ват както кеш така и с кредитни карти. Предоставена е също така и допълнителна 
възможност по скъпите продукти като електротехника да се купуват на изплащане. 

 
Стратегия за „изграждане на връзки” 
Във веригата хипермаркети „Kaufland България” също както и супермаркети 

„Пикадили” залагат като позитивна стратегия за задържане на клиенти изграждане-
то на социални връзки. Eкипът  на фирмата споделят, че основната цел е техните 
клиенти, да бъдат доволни от услугите им и да пазарувате във веригата с удовол-
ствие. Те дават гаранция, че клиента е най-важен. И в тази връзка изградените 
положителни междуличностни взаимоотношения на основата на доверие и ангажи-
раност между двете страни клиент и доставчик са приоритет за компанията. 

 
Стратегия за „изграждане на ангажираност на потребителя” 
Друга стратегия за задържане на клиентите, която прилагат от „Kaufland 

България” това е изграждане на емоционална ангажираност у своите клиенти.  
 

Ангажираните клиенти имат следната характеристика: 
 Те са много удовлетворени клиенти; 
 Те вярват, че дадената марка, оферта или фирма превъзхожда останалите; 
 Те са отдадени изцяло на марката, офертата или компанията; 
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 Те имат твърдо намерение да продължат да купуват, преодоляващо промо-
ционалните оферти на конкурентите т.е те не възнамеряват да сменят мар-
ката28. 

 

Съчетанието от разнообразни качествени стоки и услуги на ежедневно ниски 
цени и както и компетентното и любезно обслужване привързват клиентите към 
веригата хипермаркети „Kaufland България” и ги връщат отново и отново да пазару-
ват там.  

 
Стратегии за отстраняване на клиентите 
При недобросъвестност при заплащането от страна на потребителите в хипер-

маркети „Kaufland България” се отказват последващи поръчки до изчистване на за-
дълженията.. 

 
Участие в партньорски мрежи 
 

Съвременната конкуренция се превръща все повече в конкуренция между 
партньорски мрежи, а не между отделни фирми и това издига значението на взаимо-
отношения между отделната фирма и нейните партньори на все по-значимо равнище.  

 
„Пикадили” 
„Пикадили” работи с редица партньори, с което предоставя възможност на 

клиентите си  в самите супермаркети  да получат редица допълнителни услуги като 
си спестят време. Пазаруващите във веригата могат да получат срещу точки от кар-
тата си талон или ваучер за кино, театър, както и козметични процедури или услуги-
те автомивка и химическо чистене. Продават се също така и ваучери за М Тел, 
Глобул и Вивател; билети за концерти и спортни събития.  

„Пикадили” активно си партнира с AVON в каузата “От любов към живота”. 
Набраните средства от замяна на точки срещу определени продукти на козметична-
та компания постъпват във фонда за борба с рака на гърдата. 

Сътрудничеството между водещата българска търговска верига „Пикадили” и 
лидерът в дистрибуцията на горива „Петрол”АД е от началото на 2007 г., като поз-
волява на двете дружества да поощряват лоялните клиенти чрез допълнителни услу-
ги. Клубните карти „Пикадили” се четат от картовите устройства на бензиностан-
циите и така замяната на точки за горива се извършва в самия обект. Удобство за 
клиентите на супермаркети Пикадили е също и плащането на данъци, сметки за ко-
мунални-битови услуги, интернет, кабелна и сателитна телевизия на Информаци-
онните щандове във всички супермаркети от веригата като услугата  е резултат от 
сътрудничеството с „Изипей” АД,  както и новата допълнителна услуга – Maestro 
cash back, в партньорство с Maestro Европа, която дава възможност едновременно с 
покупката да се теглят от 5 до 50 лева в брой от касите на всички търговски обекти 
на Пикадили в страната. В партньорство пък с „Глобул” и СЕП (система за елек-
тронни плащания) на клиентите на веригата е предоставена възможност за плащане 

                                                            

28 Анастасова, Л., Маркетинг на взаимовръзките. Концептуална основа и практика, изд. ЕКС-
ПРЕС,  Габрово, 2008 г. , с.83-84 
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на сметки през мобилен телефон. Не е за пренебрегване и факта, че във всеки град, в 
който стъпва, Пикадили се ангажира активно и с подпомагане на социални програ-
ми или инициативи, допринасящи за по-добра градска среда и развитие на общност-
та, а в бъдещите планове за развитие на компанията стои работата на франчайзин-
гов принцип, като вече има подписани договори с няколко инвеститори в молове. 

 
„Kaufland България” 
Основните приоритети на „Kaufland България” са насочени към бързо реагира-

не на потребителското търсене, навременни доставки и постоянен мониторинг на 
цените на предлаганите продукти. Веригата хипермаркети се стреми да спазва 
„гаранциите” дадени на клиентите си по отношение на пресни и свежи продукти на 
ниски цени, бързина на обслужване и замяна на стоки. Но за да бъде всичко това 
факт, екипа на фирмата поддържа добри партньорски отношения с КФМ, Кенар, 
Сами М, Белла България и др. Също така с цел увеличаване на конкурентните си 
предимства „Kaufland България” следва политика на отдаване под наем на търгов-
ски площи пред сградата и предкасовите пространства, като по този начин създава 
полезни сътрудничества с редица партньори и предоставя  възможност на клиентите 
си  да получат допълнителни услуги докато пазаруват – аптека, оптика, заплащане 
на мобилни услуги и др.  

Един ярък пример за добро сътрудничество между българска и чуждестранна 
фирма това е партньорството на фирмата с „Нилана” ООД, като по този начин се  
предоставя на клиентите избор между 20 вида специални хляба от бяло, ръжено и 
царевично брашно с различни семена-поръски и над 30 вида закуски от многолист-
но и бутер тесто, над 20 вида сладкарски изделия и над 15 вида торти по поръчка. 
Също така за да предложи модерни търговски площи за пазаруване и развлечение 
на семействата с деца „Kaufland България”  избра за свой изключителен партньор за 
изграждане на детски кътове fabelino™ в част от хипермаркетите си фирма FABEL® 
България ЕООД, Немската верига от хипермаркети Kaufland се оказа и двигателят, 
довел до навлизането на френската специализирана верига за продажба на печатни 
издания Lagardere Service на българския пазар. Lagardere Services е подразделението 
на френския гигант в медийната индустрия Lagardere Group, специализирано в раз-
пространението и търговията на дребно с печатни издания. Добрите партньорски 
отношения между двете компании са основата на печеливш бизнес модел, който те 
прилагат в цяла Източна Европа и чрез който Lagardere планират инвестициите си у 
нас. Друг добър партньор на фирмата това е Орбител – телекомуникационен опера-
тор от ново поколение с национални лицензии за глас и данни, на когото екипа на 
„Kaufland България” напълно доверяват нуждите си от Интернет, телефония и вир-
туални частни мрежи за всичките си точки на присъствие в България. 

Друга сфера, в която екипът на „Kaufland България” са насочили усилията си е 
развитието на социална отговорност на компанията. От фирмата споделят, че са 
едни от пионерите в тази област. Те считат, че хората стават все по-отговорни към 
средата, в която живеят, и те като голяма компания също имат отговорност за със-
тоянието на околната среда. В тази връзка фирмата предлага на клиентите си опа-
ковки за многократна употреба, биоразградими торбички, както и възможността, 
вместо да изхвърлят на неподходящо място батериите си, да ги предадат в пунктове 
на компанията, които се намират на информацията на всеки хипермаркет. 
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Изграждане на дългосрочни връзки с доставчици 
 

Дълготрайните и стабилни връзки с доставчиците намалят разходите на фир-
мите при производството и маркетинга на продуктите им и по тази причина е необ-
ходимо доставчиците да бъдат избирани въз основа на това как техните действия ще 
влияят върху цялостната дейност на бизнес организациите – и във финансово и по 
отношение на качеството. 

 

„Пикадили” 
За да задоволи нарастващите и променящи се изисквания на своите потребите-

ли „Пикадили” ЕАД се стреми да осигури непрекъснат и ритмичен процес на дос-
тавките, както и контрол върху тях. За целта фирмата поддържа дългосрочни тър-
говски отношения с контрагентите си – доставчици,  производители и вносители на 
продукти като сключва подробни договори, с които се уреждат правните аспекти 
между страните – търговски условия, доставни цени, постоянен асортимент на 
предлаганите стоки, търговски отстъпки, начин на доставяне на стоките (места на 
доставяне и транспорт), размери на неустойките при неизпълнение на договорените 
условия и т.н. Последното се разглежда от мениджмънта като ключов елемент за 
развитието на двете страни и предпоставка за повишаване на качеството на предла-
ганите услуги и продукти на клиентите на веригата супермаркети. 

Също така в края на 2009 г. за подобряване взаимоотношенията с доставчици-
те са въведени и  електронни фактури (Electronic Data Interchange). EDI се наложи в 
международния бизнес, а вече и в България, като модерна и ефективна система. Тя 
създава предпоставки за стандартизиране на оборота на документи и проследимост 
на процеса, снижаване на времето за обработка на данни, минимална човешка наме-
са и съответно намаляване на евентуални грешки. Друго съществено предимство на 
EDI е, че на практика е безхартиен способ за размяна на документи. Използването 
на този вид електронна комуникация предоставя сигурен и бърз обмен на информа-
ция между страните в търговския процес. От друга страна въведената от „Пикади-
ли” информационна система дава сериозни предимства на доставчиците на верига-
та, като предлага цялостен пакет за електронен обмен на данни и информация – 
справка за продажби, наличности и планирани запаси (out-of-stock), като част от 
Cooperative Supply Chain Management. Електронната комуникация предоставя сигу-
рен и бърз обмен на информация между страните в търговския процес. По електро-
нен път могат да се обменят различен тип документи: PO - purchase order – заявка за 
доставка; DA – dispatch advice – авизо от доставчика/стокова разписка; RA – receipt 
advice – потвърждение за приета доставка; Invoice – електронна фактура. В момента 
търговската верига използва електронен обмен на заявки за доставка с над 40 дос-
тавчика, като до края на годината се предвижда да бъдат включени над 250 достав-
чика. 

 

„Kaufland България” 
За „Kaufland България” качеството е на първо място. От фирмата споделят, че 

дават всичко от себе си, за да осигурят най-висок стандарт и най-доброто качество 
за своите клиенти, тествайки продуктите си от независими институти. И в този сми-
съл като ориентирана към потребностите на клиентите организация „Kaufland 
България” разполага с гъвкава информационна система за управление на отноше-
нията с клиентите, позволяваща съхраняването и анализирането на различна инфор-
мация за клиента, проследяваща всички стадии в отношенията с клиента, анализи-
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раща доходността и формирането на печалба при работата с всеки клиент, регион и 
пазар.  

За осигуряване на безпроблемно снабдяване и ритмичност на производството 
не по-маловажен аспект на дейността е изграждане на дългосрочни стабилни отно-
шения с доставчиците на суровини и материали като сключва подробни договори, с 
които се уреждат правните аспекти между страните – търговски условия, доставни 
цени, постоянен асортимент на предлаганите стоки, търговски отстъпки, начин на 
доставяне на стоките (места на доставяне и транспорт), размери на неустойките при 
неизпълнение на договорените условия и т.н. От фирмата споделят, че предпочитат 
да работят с български доставчици, които покриват изискванията на Kaufland за ка-
чество, но също така и внасят много стоки от чужбина, най-вече от компании, които 
са основни партньори на групата. Традиционното управление на снабдяването и 
взаимоотношенията с доставчиците е ориентирано към оптимизиране на разходите, 
усъвършенстване на операциите и позволява да се генерират значителни икономии 
в управлението и в самото производство, а това от своя страна гарантира повишава-
не равнището на обслужване на потребителите. 

 
Приложение на уеб маркетинга на взаимовръзките 
 

Уеб маркетингът е процес на изграждане и развитие на позициите на дадена 
фирма в Интернет средата. Това включва както изграждане на субективното въз-
приемане на фирмата от потребителите, така и обективното и чисто техническо из-
граждане и развитие на сайта, неговото позициониране в търсещи машини, разви-
тието на неговата посещаемост и усъвършенстване на неговата ползваемост.  

 
Основните предимства на уеб маркетинг на взаимовръзките, които го пра-

вят толкова широко използван, са: 
 Всяка фирма, независимо колко е голяма тя, може да рекламира стоката си 

в целия свят, ако направи електронната си страница видима за големите 
търсачки на най-често използваните портали.  

 Фирмата, която предлага стоките си в Интернет, може да реагира светка-
вично на измененията в конюнктурата. 

 Уеб-маркетингът предоставя огромни възможности за маркетингови из-
следвания и макар, че немалка част от базите данни вече са платени все 
още той остава най-евтиния начин за набиране на информация за пазара, 
конкурентите и др. 

 Уеб-маркетингът позволява личен подход и максимална независимост при 
ползването на съответната информация. При него клиентът не е задължен 
да отвори рекламния банер или да изслуша целия клип, както е по теле-
визията. 

 
Освен предимства, уеб-маркетингът има и редица слабости – Задръстване на 

мрежата,cигурност, eтични проблеми. В резултат на огромната скорост, с която се 
развиват новите технологии, някои от тях все пак могат да бъдат избегнати: 

 Независимо от бързото развитие, все още основните потребители, към 
които може да се приложи уеб-маркетинга са по-младите, по-високо обра-
зованите и финансово независими хора. Това налага ограничението да се 
рекламират предимно стоки и услуги за тези пазарни сегменти. 
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 Задръстване на мрежата. Макар и в началото на съществуването си, 
Интернет вече съдържа стотици милиони електронни страници. Най-
добрите търсачки намират за секунди страниците, които отговарят на за-
дадените от нас ключови думи, като списъците с избрани страници стават 
все по-големи. 

 Сигурност. Този проблем е свързан най-вече с уеб-търговията, разплаща-
нето при която става с кредитни и дебитни карти. Той възниква обаче и 
при регистрирането в различни база данни. Проблемът с хакерите никога 
няма да бъде изцяло решен. 

 Етични проблеми. Регистрирането на посетителя в страницата, дава въз-
можност за включването му в списъци за имейл-маркетинг. На практика 
това означава спам. Фирмите преодоляват този проблем с изискване на 
съгласие от потребителя. 

 

Част от тези проблеми са преодолими, например първата и третата. Четвъртата 
произтича от самия избор на потребителя да използва тази технология и трябва да 
се приеме като нейн страничен ефект. Общо взето тези слабости са пренебрежими 
на фона на очевидните изгоди, които създава уеб-маркетинга и за фирмите и за са-
мите потребители. 

 
„Пикадили” 
За изграждане и улеснение на взаимовръзките с настоящите и бъдещите си 

клиенти, както и за утвърждаване на имиджа си „Пикадили” разчита на Интернет 
сайта си www.piccadilly.bg. Достъп до него се осигурява лесно с помощта на светов-
но известните търсачки.  

Навигацията между главната страница и линковете към нея е много улеснена и 
ясна. Потребителите могат да се запознаят с профила на компанията, историята на 
нейното развитие, предлаганите от нея търговски марки. Посочени са и всички тър-
говски обекти на веригата по градове с подробна информация относно местополо-
жение, телефони и електронна поща за връзка. Има самостоятелно отделена секция 
за актуална информация и текущи новини около сегашното състояние и бъдещите 
планове на дружеството. Посочен е телефон на клиента, където на цената на един 
градски разговор клиентите на „Пикадили” могат да споделят мнението си за всич-
ко относно веригата.  

Публикувана е също и информация за условията по програмата за лоялност 
„Пикадили клуб”, а за децата „Piccadilly Kids”, възможности за регистрация по 
Интернет, актуалните за периода промоции и рекламни материали, както и инфор-
мация, относно съвместните инициативи с партньорите на фирмата. Осигурен е съ-
що така и достъп до информационната система на „Пикадили Клуб”, където след 
въвеждане на последните 4 цифри от номера на клубната карта на потребителя и 
персоналния му ЕГН може да получи текуща справка за хронологията на покупките 
му от датата на регистрация като лоялен клиент до момента, както и актуалните 
натрупани бонус точки. 

За ценителите на здравословното хранене и Био продуктите е публикувана 
ценна информация как да пазаруват и използват храните за да подобрят хранител-
ния си баланс и навици, като всичко това е подкрепено с полезни съвети и рецепти, 
ориентирани към българската и международната кухня. 

Има изграден самостоятелен линк към секция за актуалните свободни работни 
позиции, политиката в областта на човешките ресурси следвана от фирмата, описа-
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ние на длъжностите, срокове за подаване на документи, както и възможност за 
кандидатстване онлайн. 

„Пикадили” е една от първите търговски вериги, която осигурява чрез сайта си 
достъп до  модерна система за онлайн продажби. От фирмата отчитат, че  средната 
сметка на онлайн покупката в Пикадили е около 4-6 пъти по-голяма от тази на 
традиционната, като най-интензивно пазаруват онлайн хората от 25 до 45 години, с 
добри доходи, които са активни потребители на интернет и ценят времето си, както 
и че този клиентски сегмент нараства непрекъснато. Изграден е също линк към 
социалната услуга facebook, където е създадена група на почитателите на супермар-
кетите и след регистрация  може да бъде обменяна актуална информация относно 
текущите събития в дружеството, както и предстоящите му цели и развитие. Също 
така друго предимство е и възможността да бъде осъществена директна връзка меж-
ду потребители на веригата и представители на управленския персонал, да се споде-
лят мнения и да се дадат предложения за по-добро задоволяване потребностите на 
клиентите. 

Търсенето в  самият сайт е организирано на принципа на ключова дума. Кли-
ентът преминава към линк за да открие това, което го интересува. Има възможност 
за запитвания чрез електронна поща до централния офис на „Пикадили”, както и до 
управителите на супермаркетите по градове. За съжаление възможност за директен 
контакт с персонал от отделните експертни нива не е осигурен, както и като потре-
бител отчитам, че при опит за такъв фирмата не е достатъчно отворена и не реагира 
бързо и адекватно на запитвания от страна на клиента. 

 
„Кауфланд – България” 
Като ефективен канал за предоставяне на информация, утвърждаване на 

имидж, осъществяване на сделки и изграждане на взаимоотношения със своите кли-
енти, бизнес партньори, доставчици, утвърждаване на лоялността на настоящите 
клиенти и партньори мениджърският екип на „Kaufland България” разчитат на своя 
интернет сайт www.kaufland.bg. Достъп до него се осигурява лесно с помощта на 
световно известните търсачки.  

Навигацията между главната страница и линковете към нея е много улеснена и 
ясна. Потребителите могат да се запознаят с профила на компанията, историята на 
нейното развитие, предлаганите от нея търговски марки. Посочени са и всички тър-
говски обекти на веригата по градове с подробна информация относно местополо-
жение, телефони и работно време. Публикувана е също и информация за актуалните 
за текущата и следващата седмица промоции и рекламни материали, както и инфор-
мация, относно предлагания асортимент, гаранциите за качество, най-ниски цени и 
бързо и компетентно обслужване. Посочено е значението и произхода на някои от 
най-често срещаните символи за качество върху опаковките на продуктите.  Отделе-
на е секция с информация относно собствената марка на веригата K-Classic, предла-
гания асортимент под тази марка, гаранциите за контролирано качество и най-ниска 
цена, които дава фирмата.  

На сайта е специално отделена секция „Полезно и приятно” в главното меню,  
в която е публикувана ценна информация за  ценителите на балансираното хранене, 
влиянието му върху човешкото здраве, съвети за предвидливо пазаруване, както и 
всякаква допълнителна информация свързана с най-разнообразни събития и факти. 
Има изграден самостоятелен линк към секция за актуалните свободни работни пози-
ции, описание на длъжностите, както и възможност за кандидатстване онлайн и за 
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повече от една работни позиции. От фирмата споделят, че предпочитат онлайн 
формулярите, но е възможно също така кандидатурата да бъде изпратена и до отдел 
„Човешки ресурси” към централата. Няма обаче информация относно политиката на 
веригата по отношение развитието на персонала – обучения, допълнителни насърче-
ния и др. 

Към секцията с основна информация за „Kaufland България” са изградени съ-
що така и линкове посочващи информация за актуалните събития и новости, свърза-
ни с веригата – откриване на филиали, новини за продукти, инициативи с участието 
на Kaufland, социалната отговорност, поета от фирмата по отношение на опазване 
на околната среда, политиката по отношение на отдаване под наем на търговски 
площи, условията за рекламиране в клиентския вестник на веригата, но не е посоче-
на никаква информация относно партнъорите, с който работи веригата. 

Търсенето в самия сайт е организирано на принципа на ключова дума. Клиен-
тът преминава към линк за да открие това, което го интересува. За улесняване кон-
такта с клиентите е посочен безплатен клиентски телефон 08 00 / 1 22 20, който е 
отворен от понеделник до четвъртък от 08.30 до 17.45 ч. и петък от 8.30 до 15.15 ч., 
както и онлайн-формуляр, чрез който може да се направи запитване към отдел 
„Клиентски маркетинг” на веригата, както и да се сподели мнение. При „Кауфланд” 
възможност за директен контакт с персонал от отделните експертни нива, както и с 
управителите по филиали не е осигурен и като потребител отчитам, че при опит за 
такъв фирмата губи време по вътрешно прехвърляне на информация по отношение 
на клиентските запитвания. 

Главната цел и първостепенна задача на уеб-маркетинга е да се накарат кол-
кото е възможно повече потенциални клиенти да се превърнат в купувачи, след 
което многократно да посещават сайта и да купуват отново и отново. За да успее 
фирмата се нуждае от това да потърси конкурентни предимства извън собствената 
си оперативна дейност – в мрежите за предоставяне на своите доставчици, дистри-
бутори и клиенти.  

 

В резултат на всичко казано по-горе, много организации преустройват бизнеса 
си, за да могат да управляват 5 основни бизнес процеси.  

-  реализация на нови продукти: изследователско развойна дейност и лансира-
не на нови висококачествени продукти; 

-  мениджмънт на наличната номенклатура: създаване и управление на иконо-
мични равнища, запаси от суровини, полуготови материали и готови про-
дукти; 

-  привличане и задържане на клиенти: ефективно привличане, разработване и 
задържане на клиенти; 

- порядък на вземания: ефикасно получаване и одобрение на поръчки, доста-
вяне и събиране на вземанията; 

-  обслужване на клиента: създаване на бърз, удовлетворяващ клиента сервиз – 
отговори и решаване на проблемите му. 

 

В крайна сметка трябва да се подчертае, че, успешното въвеждане на марке-
тинг на взаимовръзките изисква основно културна и структурна промяна.  
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Основни изводи от проучването относно прилагането на маркетинга на 
взаимовръзките  в двете търговски вериги 

 
Проучването ни дава основание да направим извода, че в двете търговски ве-

риги степента на прилагане на парадигмата „Маркетинг на взаимовръзките” е сходна:  

 И двете търговски вериги прилагат стратегии за задържане и за развитие на 
клиентите. В същото време маркетинговата практика на „Пикадили„ е в известна 
степен по-богата, тъй като веригата има добре разработена програма и карти за ло-
ялност, като клубната карта за децата е с добре работеща схема;  

 Ситуацията относно поддържаната база данни е аналогична и при двете ве-
риги, тъй като ползват един и същ клас и бранд ERP системи, но „Пикaдили” са по-
силни по отношение на управление на връзките с клиентите. Въпреки това и двете 
вериги не изчисляват засега квантифицираните показатели – пожизнена стойност на 
клиента, минала стойност на клиента, дял от портфейла на клиента, което е слаба 
страна, тъй като това се практикува успешно в голяма част от големите вериги във 
Великобритания, САЩ, Канада. Към ERP системата, която обслужва верига супер-
маркети „Пикадили” е включен и модул CRM (Customer Relationship Management), 
който управлява взаимоотношенията с потенциалните и настоящите клиенти като 
по този начин допринася за увеличаване на приходите. Тази информация би могла 
да бъде използвана за отчитане на жизнения цикъл на всеки клиент, както и за чес-
тотата на покупките му, но на практика се използва като помощна за лоялните кли-
енти на фирмата при отчитане хронология на покупките чрез интернет сайта на 
фирмата, а маркетинговия отдел на „Пикадили” ЕАД не отчита пожизнена стойност 
на клиента като показател, който да бъде следен и анализиран за в бъдеще.  
„Кауфланд” би било по-добре, ако въведе аналогични карти за лоялност, като по то-
зи начин ще може по-лесно да премине към калкулиране на пожизнената стойност 
на клиента, което е важна предпоставка за удължаване на жизнения цикъл на клиен-
та и съответно приходите от него.  

 Що се отнася до измерване на показателите за ефективност на маркетинга 
на взаимовръзките и двете вериги не измерват пожизнената стойност на клиента, 
въпреки че при „Пикадили” това би било възможно поради CRM – системата и база-
та данни за клиентите. В същото време не се измерва и показателя „дял от портфей-
ла на клиента”, на практика при „Пикадили” се измерва само миналата стойност на 
клиента чрез натрупването на точки в клубната карта.  

 Що се отнася до уеб сайтовете на двете вериги, може да се направи извода, 
че все още има възможност да се оптимизира този инструмент на маркетинга на 
взаимовръзките. При „Кауфланд” възможност за директен контакт с персонал от от-
делните експертни нива, както и с управителите по филиали не е осигурен и като 
потребител отчитам, че при опит за такъв фирмата губи време по вътрешно пре-
хвърляне на информация по отношение на клиентските запитвания. Друг недоста-
тък също, който отчитам това е липсата на възможност за регистрация на сайта и 
съответно по този начин гарантирана индивидуализация на контакта с клиента, а в 
случай на желание за покупка от негова страна не е предвидена възможност за он-
лайн поръчка, както и индивидуализация на офертата. Подобно е положението и 
при „Пикадили”, където има възможност за запитвания чрез електронна поща до 
централния офис на „Пикадили”, както и до управителите на супермаркетите по 
градове. Но в същност възможност за директен контакт с персонал от отделните 
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експертни нива не е осигурен, както и като потребители отчитаме, че при опит за 
такъв фирмата не е достатъчно отворена и не реагира бързо и адекватно на запитва-
ния от страна на клиента. 

 

В заключение е необходимо да се отбележи, че е необходимо дори по-малките 
търговски вериги в различни градове – „Фантастико”, „Сара” и др., както и сравни-
телно по-малки супермаркети по примера на големите да внедрят, ако не цяла ERP 
система, то поне една по-малка и по-евтина CRM-система, каквато вече всички по-
големи компании имат внедрена. Развитието на маркетинговите концепции и тех-
ники ще върви все повече ръка за ръка с развитието на технологиите и фирмите, 
които не прилагат модерните технологични решения за подпомагане на маркетинго-
вата им дейност няма да са конкурентоспособни.  
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Abstract: The procedure in the UN International Court of Justice consists of two time 
parts: written and oral proceedings. The written one consists of the communication to the 
Court and to the parties of the case of different documents. They are main evidence in the 
Court procedure: therefrom in each case, necessarily, there are documents and written 
proceedings, respectively. The oral proceedings are after the written one. They consist of 
the hearing by the Court of the agents, counsel and advocates of the parties to the case, 
witnesses and experts.         
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Производството по делата в Международния съд на ООН (МС) преминава 

през два времеви етапа: писмена фаза, представляваща на практика писмено произ-
водство, и устна фаза, т. е. устно производство (чл. 43, т. 1 от Статута на МС (Ст.). 
В тази разпоредба те са наречени „части“). Критерият за разделянето на съдебния 
процес на тези две части или фази е видът на доказателствените средства, използ-
ва-ни във всяка от тях.Видовете доказателствени средства може да бъдат изведени 
от разпоредбите на Ст.: писмени документи (чл. 43, т. 1, 2 и 4, чл. 49 Ст.), обяснения 
на страните по делото (чл. 43, т. 1 и 5, чл. 49 Ст.), свидетелски показания (чл. 43, т. 5,  
чл. 51), заключения (експертизи) на експерти (вещи лица) (чл. 43, т. 5, чл. 50, 51 
Ст.). В хода на процеса Съдът разпорежда събирането на доказателствата (чл. 48 
Ст.).  

Писмената фаза по време се провежда първа, и както личи от наименованието 
й, там делото се разглежда на основата само на писмени документи и съответно 
само такива, писмени доказателствени средства, могат да се представят в тази част 
от производството (чл. 43, т. 2 Ст.). Устната фаза е след писмената и в нея се про-
веждат съдебни заседания, в които Съдът изслушва страните, свидетелите, експер-
тите, т. е. в тази част от производството се събират гласни доказателствени средства 
(чл. 43, т. 5 Ст.).  
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І. Писмена фаза на съдопроизводството пред Международния съд 
 

1. Първата от двете фази е писмената, т.е. писменото производство (чл. 43, т. 1 
и 2 Ст.). То се състои в представянето от страните по делото на определени от 
Статута (чл. 43, т. 2) и Правилника на МС (Прав.) документи. Основното доказа-
телствено средство в съдебния процес в МС са писмените документи. Досега няма 
дело, по което да не са представени документи, дори никакви други доказател-
ствени средства да не са представяни. Ето защо няма дело без писмена фаза и то за-
почва с нея, докато устна фаза може и да не се проведе. 

„Задължителността” на писмените доказателствени средства по всяко дело 
пред Съда, и даже тяхната „достатъчност” по някои дела – т. е. възможността дело-
то да се реши само въз основа на тях, се дължат първо на силно формализирания 
характер на съдебния процес в МС. Второ, страни по делата пред него са държави, 
поради което спорът между тях е следствие, пряко или индиректно, на тяхната 
външна политика, която не може да се осъществява без съставянето на официални 
документи. Външнополитическите решения на държавата, както всички нейни уп-
равленски  решения може да се материализират само в писмени документи. Всичко 
това предопределя значението на писмените документи в съдебния процес в МС – 
той приема документите като убедително доказателство за фактите, визирани в тях1. 

Най-важните документи от писмената фаза са меморандумът на ищеца и 
контра меморандумът на ответника. Тези документи се представят, защото те съ-
държат позициите, а по този начин и обясненията, на двете страни по делото, на то-
зи етап от процеса изложени в писмена форма. Най-напред се представя документът 
на ищеца – меморандум. Той включва пълно описание на фактите по спора, изложе-
ние на правните норми, регулиращи предмета му (т. е. приложимото по делото 
право) според ищеца, и искането (т. нар. петитум) му до Съда какво да реши по де-
лото (чл. 49, т. 1 Прав.). Към меморандума се прилагат всички документи, подкре-
пящи изложеното в него (чл. 43, т. 2 Ст.).    

Чрез Съда меморандумът се предава на ответника и в определен от Съда срок 
той представя контра меморандум. Той съдържа: признаване или отхвърляне на 
фактите, твърдени в меморандума; други факти, ако според ответника има такива; 
признаване или отхвърляне на правните норми, посочени в меморандума; посочване 
на приложимите към спора правни норми според ответника; искането му до Съда 
какво да реши по делото (чл. 49, т. 2 Прав.). Към контрамеморандума също се при-
лагат всички документи, които са в негова подкрепа (чл. 43, т. 2 Ст.). Документите, 
които страните могат да приложат в подкрепа на позициите си в меморандума и 
контрамеморандума са основно четири категории: (1) публикувани договори; (2) 
официални протоколи от заседания на международни организации и национални 
държавни органи; (3) дипломатическа кореспонденция; (4) всякакви други докумен-
ти като книги, карти, чертежи, архивни материали, снимки, филми, становища на 
правни или други експерти и др. Документите трябва да бъдат преведени на езиците 
на Съда (английски и френски). 

2. Независимо, че в меморандума си, съответно контрамеморандума си, всяка 
от страните по делото има право да посочи кои са според нея приложимите между-

                                                            

1 Rosenne, S. The Law and Practice of the International Court. Dordrecht, Boston, Lancaster, 1985, 
p. 581. 
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народноправни норми, това не обвързва Съда. Напротив, той може да приложи и 
други норми, даже такива, с прибягването до които страните не са съгласни. Мемо-
рандумът и контрамеморандумът задължително завършват с искането (петитума) на 
подаващата го страна до МС – какво да отсъди той. Исканията на страните опреде-
лят предмета на делото, като така те очертават рамката на това, което трябва да ре-
ши Съдът, неговата задача. Значението на тази рамка е, че Съдът може да се произ-
несе само по въпросите, които са поставени пред него от страните и съответно няма 
право да се произнася по други въпроси; същевременно Съдът трябва да се произне-
се по всички въпроси от петитума: „Следователно заключението на отделението е, 
че то е длъжно да постанови решение върху целия петитум, който му е възложен”2. 
Това положение е общопризнато в съдебния процес, независимо национален или 
международен. Като пример в това отношение може да се посочи българският 
Граждански процесуален кодекс, чл. 6, ал. 2: „Предметът на делото... се определят 
от страните”. 

Тази обвързаност на предмета на делото от волята на страните представлява 
принципът non ultra petitum, чийто смисъл е, че един съд не трябва да решава извън 
искането на страните. „Значението на принципа е, че трябва да има точно съот-
ветствие между това, което е поискано от Съда да реши, и това, което решава.”3 
Делата от юриспруденцията на Съда ясно показват как петитумите на ищеца и от-
ветника дефинират задачата му – какво трябва да реши той: по делото за островите 
Менкие и Екреу страните му Великобритания и Франция посочват в специалното си 
споразумение какво искат от Съда: да отсъди на коя от страните принадлежат ост-
ровите, без да разглежда и да се произнася по въпроса дали могат да бъдат обявени 
за ничия територия или общо владение и на двете страни4.      

Когато делото се завежда чрез предвиденото в чл. 40, т. 1 Ст. уведомление за 
специално споразумение, всяка страна по делото е и ищец, и ответник, и съответно 
всяка страна представя и документа на ищеца – меморандум, и документа на ответ-
ника – контрамеморандум. При което и двете страни едновременно, в един и същ 
срок, а не една след друга, представят най-напред меморандуми, а след това, пак 
едновременно, в един и същ срок – контрамеморандуми. Всяка страна се запознава 
с меморандума на другата, и в отговор на него след това представя контрамеморан-
дум.   

Ако Съдът прецени за необходимо, той може да допусне представянето на 
писмени отговори от страните по делото. Те са отговор на ищеца на контрамеморан-
дума и отговор на ответника на този отговор на ищеца, като след това всяка страна 
може да даде писмен отговор на предишен отговор на другата страна. С тези отго-
вори никоя от страните не може да повтаря твърдения, изложени вече в предходен 
неин документ. Напротив, в отговорите трябва да се посочват само такива факти от 
делото, които все още са спорни между страните му в момента на представянето на 
съответния отговор (чл. 49, т. 3 Прав.). Към писмения отговор могат да се приложат 
същите документи, които се прилагат и към меморандума и контрамеморандума.  

 

                                                            

2 Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice (I. C. J. 
Reports) 1986 (Frontier Dispute case), p. 579. 
3 Thirlway, H. The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960 – 1989. Part Ten. - The 
British Year Book of International Law, 1999, vol. 70, p. 22. 
4 I. C. J. Reports 1953, p. 52. 
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Когато едно дело се разглежда от отделение на Съда, писменото производство 
по него е по-кратко по време в сравнение с това производство, когато делото се раз-
глежда от пленарния състав на Съда. В процедурата пред отделението всяка страна 
трябва да се ограничи само до един писмен документ (чл. 92, т. 1 Прав.), т.е. ищецът 
да представи само меморандум, а ответникът – само контрамеморандум, без послед-
ващи отговори на тези документи; представянето на отговори е възможно само по 
изключение (т. 2). Очевидно целта е да се постигне по-бързо и облекчено съдопро-
изводство. 

3. Фазата на писменото производство приключва или с представянето на пос-
ледния документ, или с изтичането на срока за представянето му, без това да е на-
правено. След приключването на писменото производство никакви документи пове-
че не могат да се представят, освен със съгласието на другата страна по делото  
(чл. 56, т. 1 Прав.) или с разрешението на Съда, ако той счете, че този документ е 
необходим (чл. 56, т. 2). Страната, желаеща да представи нов документ, трябва да 
изпрати оригинала му или негово заверено копие на Секретаря на Съда, който от 
своя страна го изпраща на другата страна и уведомява Съда. 

Съгласието на другата страна с представянето на новия документ се презуми-
ра, ако тя не възрази изрично. Ако възрази, Съдът изслушва и двете страни, за да 
може да реши дали да допусне или не новия документ. Ако го допусне, писмената 
фаза се възобновява и на другата страна се дава възможност да представи станови-
щето си относно документа, както и да представи документи в подкрепа на станови-
щето си. 

4. Писмената фаза на съдопроизводството има поверителен характер, в смисъл 
че съдържанието на представените документите не подлежи на разгласяване до 
постановяването на съдебното решение. Въпреки това Съдът може, със съгласието 
на страните по делото, да предостави тези документи на държавите, поискали това. 
От своя страна те са длъжни да запазят в тайна съдържанието на документите.  

 
II. Устна фаза на съдопроизводството пред Международния съд 

Устното производство, както го нарича чл. 43, т. 1 и 5 Ст., представлява втора-
та, устната фаза на съдопроизводството. Доказателствените средства, които се пред-
ставят в нея са устните изказвания на страните по делото, свидетелските показания 
и заключенията на експерти. 

1. Към устното производство се преминава след приключването на писменото. 
Началната дата на устната фаза, т. е. първото заседание по делото, се насрочва от 
Съда, а ако той не заседава – от Председателя му (чл. 54, т. 1 и 3 Прав.), като се из-
слушват и предпочитанията на страните (чл. 31 Прав.).  

2. Устната фаза се състои в провеждането на съдебни заседания с участието на 
страните по делото. За разлика от писменото производство устното се характеризи-
ра с публичност, като заседанията са открити, макар че по изключение могат да бъ-
дат и при закрити врати. Заседанията се провеждат в седалището на Съда в Двореца 
на мира в гр. Хага, Нидерландия, но може и на друго място, ако така реши Съдът. 

В хода на устното производство Съдът изслушва процесуалните представите-
ли, съветниците и адвокатите на всяка от страните, свидетелите и експертите. Съдът 
задава въпроси на тези лица, като всеки съдия има право да задава въпроси, но 
Председателят на Съда му дава думата за това. Отговаря или представителят на 
съответната страна или посочен от него адвокат или съветник. Страните не могат да 
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си задават директно въпроси, а за тази цел се обръщат към Съда, който го отправя 
до съответната страна; същото е с отговорите – те се адресират до Съда.  

3. Изказванията на страните са задължителни за устната фаза, защото те са 
форма на участието им в този етап от делото, форма, обусловена от характера на 
етапа – провеждане на съдебни заседания, в които Съдът изслушва различните 
участници в процеса. Изказванията на всяка страна – това е всъщност изказването 
на нейния процесуален представител. Най–напред се изказва представителят на 
ищеца, след това на ответника, после отново на ищеца, и отново на ответника, като 
с всяко свое изказване съответният представител взема отношение по предишното 
изказване на представителя на другата страна. След изказването си представителят 
има право да даде думата за изказване и на адвокатите и съветниците на своята 
страна, като определя реда, в който те се изказват.  

Устните пледоарии на страните трябва да бъдат колкото е възможно по-крат-
ки, ограничавайки се в пределите само на това, което е необходимо за адекватното 
представяне на позициите им по делото. Пледоариите не може да повтарят въпроси, 
които вече са изяснени в писменото производство. Те трябва да се отнасят само до 
такива въпроси, които продължават да са спорни и след него (чл. 60, т. 1 Прав.). 
Освен това Съдът може да изиска от страните доказването на всеки въпрос, който е 
останал неизяснен (членове 61, т. 1 и  62, т. 1 Прав.), както и обратното – да не до-
пусне обсъждането на такъв въпрос, който счита, че вече е достатъчно изяснен, 
включително и в писмената фаза (чл. 61, т. 1, in fine).  

4. Ако изказванията на страните по необходимост присъстват в устната фаза 
на производството, то не е така със свидетелските показания – те са най-рядко из-
ползваните в практиката на МС доказателствени средства. От многобройните му де-
ла само няколко са тези, по които са поискани, а и допуснати свидетели. Същевре-
менно трябва да се отбележи, че още първото дело след създаването на МС е с учас-
тие на свидетели. Това е делото за инцидента в пролива Корфу между Великобрита-
ния и Албания, където са изслушани десет свидетели: седем, посочени от Велико-
британия, и трима – от Албания5.          

По делото за Югозападна Африка ответникът ЮАР представя четиринадесет 
свидетели с цел да защити расовата си политика6. Свидетелски показания са дадени 
и по едно от най-знаковите дела в юриспруденцията на МС – делото на Никарагуа 
срещу САЩ за военните и полувоенни действия на последните в и срещу Никара-
гуа. Съдът изслушва пет свидетели, но всички те са представени от Никарагуа7. 
Делото на Босна и Херцеговина срещу бивша Югославия (Сърбия и Черна гора) от-
носно прилагането на Конвенцията за преследване и наказване на престъплението 
геноцид се отличава с големия брой свидетели. Сърбия посочва десет такива, а 
впоследствие – още пет. Босна и Херцеговина не посочва свидетели. МС приема де-
сетте първоначално поискани сръбски свидетели, но отказва петте по-късно поиска-
ни. Реално в устната фаза на делото дават показания седем свидетели на Сърбия8. 
По делото на Джибути срещу Франция за някои въпроси, отнасящи се до взаимната 
помощ между тези държави по наказателни дела, Франция посочва един свидетел, 

                                                            

5 I. C. J. Reports 1949, 7 – 8. 
6 Ibid., 1966, 9 – 10. 
7 Ibid., 1986, p. 18. 
8 Ibid., 2007, 11, 15. 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                              том ХХХII, 2015 г. 
 

 49

но Съдът го отхвърля. Аргументите му са, че фактите, за които може да даде по-
казания този свидетел не са му лично известни, поради което той не може да бъде 
от помощ за Съда за решаването на делото9.  

5. Следващото доказателствено средство от устната фаза на производството в 
МС са заключенията на експерти и те са много по-разпространени по делата от 
свидетелските показания. Експерти има още в първото дело от практиката на МС – 
цитираното вече дело за инцидента в пролива Корфу. Ищецът Великобритания 
представя трима експерти, а ответникът Албания – двама. В друго, също цитирано 
вече дело – на Босна и Херцеговина срещу Сърбия и Черна гора, също участват 
експерти: Сърбия иска от Съда да допусне двама експерти, а Босна и Херцеговина 
представя трима експерти. Действително дадените заключения обаче са от двама 
босненски и един сръбски експерти10. 

Юриспруденцията на МС демонстрира, че истинското приложно поле на екс-
пертните заключения са делата, чийто предмет е решаването на спор между държа-
вите относно техните сухоземни или морски граници. Освен това почти винаги 
експертите по тези дела са специалисти в професионални области, необходими точ-
но за определяне на граници: география, геоморфология, геофизика, геология, кар-
тография. Примери за това са делата за континенталния шелф между Тунис и 
Либия11 и между Либия и Малта12, делото за морската делимитация между Канада и 
САЩ в залива Мейн13, делото за морската делимитация между Дания и Норвегия в 
района между Гренландия и Ян Майен14, делото за морската делимитация между 
Румъния и Украйна в Черно море15, делото между Буркина Фасо и Мали относно 
граничния им спор16, делото между Либия и Чад за териториалния им спор17, делото 
между Бенин и Нигер за граничния им спор18.  

За участието на свидетели и експерти в съдебния процес страните представят  
на Съда списък с техните имена и адреси, както и най-общо описание на фактите, 
които целят да докажат чрез тях. Независимо от искането на страните, Съдът е този, 
който решава дали да допусне свидетелите и експертите.  

6. МС може да посещава места, свързани с предмета на делото, с цел събиране 
на доказателства (чл. 44, т. 2 Ст.). Посещението може да бъде или по инициатива на 
самия съд (proprio motu), или по искане на някоя от страните по делото (чл. 66 
Прав.). В практиката на Съда първият опит за посещение на място е направен по де-
лата на Етиопия и Либерия срещу ЮАР за Югозападна Африка. Съдът обаче със 
свое определение отхвърля молбата на ЮАР19. 

През 1997 г. е извършено първото засега посещение на място по дело пред МС. 
Това е делото между Словакия и Унгария относно хидроенергийния комплекс 

                                                            

9 Ibid., 2008, 182 – 183.. 
10 Ibid., 2007, 11, 15. 
11 Ibid., 1982, 19, 21. 
12 Ibid., 1985, 14, 15. 
13 Ibid., 1984, 248, 250. 
14 Ibid., 1993, p. 39. 
15 Ibid., 2009, 2, 4. 
16 Ibid., 1986, 555 – 556. 
17 Ibid., 1994, p. 7. 
18 Ibid., 2005, 93, 94. 
19 Ibid., p. 10. 
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Габчиково (Словакия) – Нагимарош (Унгария). Двете страни по делото поканват 
Съда да посети района, където трябва да се изгради комплекса. Съдът постановява 
определение, с което приема поканата, а самото посещение in situ е осъществено в 
периода 01. – 04.04.1997 г. Съдиите посещават различни места по течението на  
р. Дунав (тъй като комплексът трябва да се построи на реката на територията на 
двете спорещи държави) и се запознават с техническите разяснения, дадени от екс-
перти на страните по делото20. 

7. След като Съдът изслуша страните по делото, свидетелите и експертите (ако 
има такива), Председателят на Съда официално прекратява устното производство. 
Никакви изказвания повече не могат да се правят, освен ако това не бъде изрично 
постановено от Съда, или поискано от страните по делото. В последния случай нови 
изказвания са възможни само с разрешението на Съда. Допускането, независимо по 
чия инициатива, на такива изказвания след прекратяването на устното производство 
представлява негово възобновяване. След изслушването на новите изказвания 
Съдът отново прекратява устната фаза и се оттегля за обсъждане и постановяване на 
решение по делото. 

8. Макар като правило разглеждането на всяко дело от Съда да преминава и 
през писмена, и през устна фаза, възможно е, като изключение, в съдопроизводство-
то по дадено дело да няма устна фаза, а да има само писмена такава. Тоест устното 
производство не е такава част от съдебния процес, без която не може, за разлика от 
писменото. Устно производство няма, на първо място, тогава, когато делото е изяс-
нено напълно от фактическа и правна страна само чрез  документите, представени 
от страните в писмената фаза. Така тя се оказва достатъчна, за да се реши делото. 
Следователно в този случай устна фаза няма да има, защото няма да има какво да се 
изяснява по делото след писмената такава. Другият случай, когато може да липсва 
устно производство е, когато делото се разглежда от отделение. Но и тук отсъст-
вието на устна фаза е изключение, условията за което са, първо, страните по делото 
да са се споразумели за това, и второ, отделението да е дало своето съгласие (чл. 92, 
т. 3 Прав.). 
 
 
 

                                                            

20 Ibid., 1997, 13, 14. 
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1. Видове изследване 

Процесът „изследване” се дефинира като систематизиран научен подход за 
проучване на определена тематика, който открива ново и непознато знание [1]. Най-
общо изследванията се разделят на формални и научни. Формалните изследвания са 
субективни, подходящи за първоначално сформиране на теза и формиране на стра-
тегия. Научните изследвания от своя страна се разделят на качествени и количествени.  

 При качествените изследвания целта е задълбочено разглеждане на 
проблема и изготвяне на прогнози. Обръща се внимание на въпросите 
„как“ и „защо“. Обикновено тези проучвания имат описателен и прило-
жен характер и се използват основно за изучаване на същността на из-
следвания проблем [2]. Подходът дава добри резултати при търсенето на 
проблемни ситуации, генериране на нови идеи и подходи. При провежда-
не на такова изследване не са важни самите резултати, а причините или 
процесите, които стоят в основата им.  

 Количествените изследвания се основават на статистически подходи и се 
характеризират със свойството сравнимост. Те предоставят надеждни и 
измерими данни, които са силно обективни и се използват при прогнози-
ране и управление на процеси. Основно приложение на този подход е 
при лабораторни изследвания, където са важни наличието на факти, до-
казателства и теоретична обосновка [5].  

 

Знанията получени в следствие и на двата подхода (количествен и качествен) 
винаги трябва да бъдат валидни и да предоставят коректни резултати. От друга 
страна проучванията могат да бъдат разглеждани като: първични и вторични според 
поредността на провеждане и представяне в публичното пространство. Първичните 
проучвания се провеждат преди фундаменталните. Като вторични изследвания се 
разглеждат онези, които използват данни и изводи от предходни изследвания и зак-
лючения в областта. 

Според целите на изследването се дефинират други две категории: теоретич-
ни и приложни изследвания. От друга страна изследванията могат да се провеждат 
върху естествени обекти и процеси или симулирани (създадени чрез модели). 
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2. Методи на изследване 

Методите за ефективни проучвания предоставят на учения различни инстру-
менти за събиране, съхраняване и обработване на информация по начин,  позволя-
ващ достигането до знания (коректни изводи, заключения). Освен валидността и 
достоверността на едно изследване, стойността му се определя и от неговата прило-
жимост.  

Събирането на данни също може да се раздели според вида на изследването. 
При провеждане на количествено проучване се набляга на данни с цифров характер 
или с други думи, данни, който могат да бъдат измервани. При изследвания с ка-
чествен характер се набляга на данни от наблюдения, експерименти и тяхната ин-
терпретация [2], това са факти, получени при анализиране, измерване и оценяване 
на процесите, както и причините за поведението им. При количествените изследва-
ния се концентрираме върху промяната и динамичността на стойностите на промен-
ливите, отчитайки фактора време. 

Триангулацията e подход на обединение на независими, но взаимно допълва-
щи се методи. Съществуват два основни вида триангулация: паралелна и последова-
телна. При паралелната триангулация се използват и количествени и качествени 
проучвания. При последователната триангулация резултата от единия вид проучва-
не е предпоставка за планиране на следващо проучване.    

Всеки подход има свои силни и слаби страни, поради което всеки се изучава 
отделно и се прилага с цел постигане на оптимален краен резултат, при конкретни 
условия. 

Експерименталният подход служи за събиране на знания чрез средства на ди-
ректно или индиректно наблюдение, опит или експеримент.  

 

Експерименталното изследване преминава през следните етапи, наричани 
„жизнен цикъл на експеримента: 

1. Спецификация: дефиниране на целите на експеримента (съставяне на нуле-
ва хипотеза). Например: „хората с големи глави имат големи мозъци, следо-
вателно са много умни”. 

2. Проектиране: как да се проведе експеримента в контролирана среда. Нап-
ример: „да изследваме интелигентността на хората с големи глави”; 

3. Прилагане на експеримента: провеждане на експеримента. Например: 
„подлагане на IQ тестове на група хора с големи глави”. 

4. Оценка: резултатите отхвърлят ли нулевата хипотеза и ако е така да се фор-
мира нова нулева хипотеза. В случай, че отговорът е „не“ е необходимо да се 
продължи със стъпки 2, 3 и 4. Съществува понятието „мета-оценка“, която от-
говоря на въпроса „Доколко добре се представи проведения експеримент?”. 

 

При експерименталния подход се прибягва до тестване на хипотези. Изследват 
се зависими и независими променливи, представителни извадки, експериментални и 
контролни условия, случайни събития и др. 

Етнографското изследване е подход, който предполага прекарване на дълго 
време (например една година) в конкретната среда за провеждане на съответния 
експеримент. По този начин се наблюдава и описва един цял цикъл на активността 
на изследваните процеси. 

Работа по проблемна ситуация (case study). Този подход представлява задъл-
бочен анализ на проблемна ситуация, чрез решаването на конкретни задачи. 
Например група хора се поставят пред съответен проблем и полагат съвместни уси-
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лия, за да анализират ситуацията, възникваща при определени условия и да достиг-
нат до конкретно практическо решение. Проблемът за групата се счита за решен, 
например когато те получат положителна оценка на приложения алгоритъм, използ-
ван в контекста на проблема. 

Анкетни проучвания (survey). Служат за описание на специфичните характе-
ристики на голяма група от обекти, хора или ситуации.  Този подход притежава ка-
чеството представителност, но е необходимо предварителна работа по дефиниране 
на въпросите, спрямо определени правила. Инструменти на този подход са: имейли, 
телефонни интервюта, интервюта  „лице-в-лице“, интернет допитвания и други. 

 
3. Ролята на статистиката в методите на изследвания 
Честа практика е използването на статистически методи за събиране на данни 

и тяхната обработка за извършване на изводи. За това е добре изследователя да се 
запознае с основни дефиниции и подходи в областта на статистиката.    

Хипотезата определя целта, но е по някакъв начин недоказана позиция. За до-
казване на хипотезата е необходимо да бъдат направени съответни измервания или 
наблюдения. Можем да разглеждаме хипотезата като представа за възможно реше-
ние на поставен проблем. Според френския психолог Клод Бернард, хипотезата е 
задължителна начална точка за обосновка на експеримент [4]. Хипотезата трябва да 
е свързана с познати факти и да може да бъде тествана. В случай, че експеримента и 
хипотезата са в конфликт, то експеримента взема превес. 

Възможността да се наблюдават екстремни извадки относно нулевата хипотеза 
се нарича р-стойност за проверка на хипотеза. P-стойността представлява вероят-
ност, поради което приема стойност между 0 и 1. Стойност близка до нула, има зна-
чение за „невъзможно“, респективно близка до едно има смисъл на „възможно“. 
Обикновено в случай, че p-стойността е по-малка от 0.05, то нулевата хипотеза се 
отхвърля [5]. 

За боравене с дадена хипотеза е необходимо да се дефинират съответните 
променливи. Променливите получават стойности на съответната измервана величи-
на. По своя характер стойностите могат да бъдат дискретни (броими) и непрекъснати.  

Корелацията представлява вероятностна мярка за връзка между случайни ве-
личини. При корелацията изследователят не влияе върху данните, а единствено из-
мерва зависимостта между тях.  

Зависими и независими променливи. Независима променлива е тази, чийто 
стойности се наблюдават при изследването. Цел на изследването е измерване на 
степента въздействието. Зависима променлива е онази, която отразява въздействие-
то на независимата променлива. Тъй като се борави с вероятностни величини е не-
обходима специална скала за измерване на промените, настъпили в следствие на 
манипулациите. В значителна част от експериментите се работи с представителна 
извадка. Трябва стриктно да се спазват правила за реализиране на представителна 
извадка, за да може да се гарантира вярност на изследването. 

Скалите на измерване се дефинират според типа данни, върху които се прила-
гат. Скала е начин за представяне на резултати от проведен експеримент. Номинал-
ната скала се използва при измервания, които определят наличието или отсъст-
вието на определен признак. Използва се за измерване на признаци като пол, цвят, 
форма и др. Ординарната скала измерва степента на определена характеристика 
като: образование, владеене на език, удовлетвореност и др. Ординарните скали от 
своя страна имат разновидности: полуподредена, рангова и бална скала. Интервал-
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ната скала е числова скала, която не съдържа абсолютна нула, например – темпера-
турна скала. Докато пропорционалната скала е числова скала, която притежава аб-
солютна нула. Тук се различава  началото на измерването, като например: възраст, 
доход и други. 

 

4. Изготвяне на публикации по изследването 
В процеса на подготвяне на тезата е препоръчително да се изготвят различни пуб-

ликации. При различните форми на писмена изява трябва да се прилага различен стил 
на писане. Научният стил изисква точност, яснота, логичност, абстрактност, обек-
тивност и информативност. Необходимо е овладяване на специфичната терминология 
на областта. Текстът трябва да бъде изчистен от емоционално-експресивни средства. 

Важен аспект е ясно дефиниране на проекта, крайния продукт и резултат, кой-
то се очаква да бъде получен. Трябва последователно да се опишат входните данни 
и всички известни ограничения, да се следва ясен систематичен подход за постигане 
на  крайната цел.  

Началото на едно изследване е свързано с изготвяне на преглед на направено-
то до момента и обзор на публикациите в областта. Основната цел е да се открие 
какво вече е направено и какви нови постановки трябва да се направят, за да се пот-
върди дадена теория. Литературния обзор разкрива общата линия на теорията, за-
легнала в изследването. Особено внимание се отделя на цитирането на източниците, 
използвани при работата по текста. В България съществува утвърден стандарт за 
библиографско описание, който е дефиниран и представен в официалният правопи-
сен речник на Българската академия на науките. Като източник на материали, които 
са подходящи за използване в литературен обзор са различни академични журнали, 
книги, техническа литература, предходни проекти, техническа документация. Голя-
ма част от материалите са достъпни посредством бази от данни в интернет, като 
част от тях са безплатни, а за други е необходимо заплащане на такса.  

 

Предназначение на основните компоненти в научна публикация: 
 Заглавието трябва да бъде максимално ясно и да описва труда, без да се 

използват специализирани термини, познати само на специалисти.  
 Резюмето (абстракта) трябва да дава ясна представа за информацията, 

което ще бъде получена от материала, след запознаване с него.  
 Въведението има за цел да представи общо областта и темата на труда,  

нужните дефиниции и предварителна информация и трябва да породи ин-
терес към основния текст. 

 Описанието следва избрана методология, която трябва да бъде  обоснова-
на и да се подчертаят нейните предимства. Добре е да се направи сравне-
ние между различни подходи. Използвайки експерименталния подход 
следва да се опише процеса на провеждане на експеримента, нужните ре-
сурси, параметри, измервателни скали, очаквани резултати. 

 Анализ на резултатите и дискусия. Тук трябва да се прецени как ще бъдат 
представени резултатите и какви ще са критериите за оценката им.  

 В заключението се дава кратко резюме и обобщаване на резултатите. Пра-
ви се съпоставка между дефинираните цели и постигнатите резултати и се 
определят насоките за бъдещо развитие. 

 В приложения се обособяват помощни материали като: експериментални 
данни, графики, софтуерен код, анкети и други. Приложенията се вписват 
в съдържанието.    
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5. Представяне на изследването 
За представяне или отчитане на получените резултати е необходимо да се из-

готви презентационен материал, най-често с помощта на софтуер за презентации. 
Всеки слайд трябва да бъде в помощ на говорещия, важните точки трябва да бъдат 
подчертавани (цвят, шрифт, анимация). За оформянето на слайдовете не се използ-
ват повече от два шрифта и не повече от 3 или 4 цвята. Необходимо е да се следват 
поставените цели и да се завърши с обобщаване на резултатите и степента на удов-
летвореност от тях. Гарр Рейнолдс е селектирал в статия „Топ 10 съвети за 
PowerPoint презентация” [3], към които трябва да се придържа презентиращия за 
постигане на ефективно представяне. 

Може предварително да се изготви кратък списък с най-важните термини, из-
ползвани при представянето. Необходимо е да се изберат опорни точни, които да 
бъдат представени още в началото на презентацията и да бъдат отново повторени в 
края. В основната част на презентацията е необходимо многократно да се обръща 
внимание на тези опорни точки, като по този начин аудиторията ще запомни най-
важните твърдения. 

За да бъде една презентация ясна и приятна за възприемане е необходимо тя да 
бъде добре структурирана и да следва логическа линия на развитие. По време на 
презентацията е необходимо да се поддържа зрителен контакт с аудиторията и да се 
следи реакцията й. В случай, че аудиторията губи интерес, да се реагира своевре-
менно и отново да се привлече вниманието върху темата.  

 
Заключение  
Придобиването на умения за провеждане на изследвания е продължителен 

процес, изискващ четене и изучаване на утвърдени техники и стандарти. Способ-
ността да се стигне до знание е ценно, но способността това знание да бъде предста-
вено по подходящ начин в писмена или словесна форма е не по-малко важна задача. 

Съществуват редица книги, наръчници и публикации, чиято цел е получаване 
на теоретична подготовка за изготвяне на добре структурирани научни трудове. 
Този материал е едно начало при търсене на информация в тази насока. Тук са раз-
гледани различни техники за организиране и провеждане на изследвания. Дефини-
рани са скали за класифициране на данните и оценяване на постигнатите резултати. 
Запознаването с различните методологии, подходи и видове изследвания, улеснява 
работа върху научни публикации и презентиране на резултатите.  
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Abstract: The social, economic and political changes nowadays impose the problem of 
humanism, humanistic traditions and the human being the center where the main lines in 
the development of economics, technology and world culture intersect. Today, in this 
direction there is a deficit, which is related to solving the numerous problems in the field 
of education accumulated over the years. The school is a place where the humanistic 
traditions can be ‘transmitted’ through the interaction between teachers and students, 
since in its course are formed qualities such as: authenticity, empathy, trust, etc. In a 
broader sense, it can be claimed that education is a way of storing and succession of 
values, spirituality and culture. 
 

Keywords: humanitarian studies, humanitarian training, values, traditions, culture, 
succession 

 
 

Въведение в идеята за хуманизма и хуманитарното образование 
Като идея хуманизмът следва етапите на човешкото развитие и отразява не-

прекъснатите усилия към човечност и установяване на добри междуличностни, 
нравствени и морални отношения между хората. Върху хуманистична основа се раз-
виват движенията за защита правата на детето, а в сферата на образованието, хума-
низмът се ориентира в посока защита на образователните права на всички деца от, 
независимо от техния пол, от тяхната национална, социална или религиозна принад-
лежност. 

Понятието има латински произход (от humanitas-човечност). Компонент е на 
нравствеността, събирателно понятие, означаващо одухотвореност на човешката 
природа. Съществуват и форми на опозиция на понятието: 

–   антихуманизъм (нихилизъм). 
–   фашизъм (нацизъм, ционизъм). 

От понятието „хуманизъм“ произхождат понятия като хуманитаристика, ху-
манни науки, хуманност. 

Първоначално е било употребено от Панеций (180 – 110 г. пр. н.е.). Понятието 
хуманист се появява в края на ХV век. По същество, терминът „хуманизъм“ в се-
гашния му вид, според Баткин [1,1995], най-напред е използван от педагога Ф. 
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Нитхаммер, през 1808 г. След излизането на труда на Г. Фойгхт „Възраждане на 
класическата древност и първия век на хуманизма“ (1859), в науката започва диску-
сия за историческото съдържание и параметрите на това понятие. Самите хуманис-
ти от ХV в. са наричали себе си „оратори“, „ритори“, подчертавайки своята авто-
номност от университетските учени, а също и връзката с древните традиции на ан-
тичните автори. 

Понятието хуманизъм има разностранни и многопосочни интерпретации, зато-
ва и автори, и изследователи не могат да изяснят неговата същност. Всяко мнение за 
категорията е различен вариант на тълкуване и обяснение на хуманизма. В рамките 
на хуманизма като течение се обособяват различни форми:  литературен хуманизъм, 
ренесансов хуманизъм, културен хуманизъм, философски хуманизъм, модерен ху-
манизъм с дуалистичен произход (светски и религиозен), …,  транс хуманизъм, пост 
хуманизъм и др. 

Концепцията за хуманизма се оформя през ХІV – ХV в. от н.е. във Флоренция 
и е насочена срещу социалния гнет като изтъква правотата на човека и уважението 
към неговата свобода. Корените на идеята се търсят в античността. Хуманистични 
идеи се развиват в Древна Елада, в натурфилософиите на Платон и Аристотел, също 
така в Древния Рим (Цицерон, Сенека, Марк Фабий Квинтилиян). Хуманизмът 
достига своя голям разцвет по време на Ренесанса (Ройхлин, Еразъм Ротердамски) и 
продължава, чрез Реформацията на Мартин Лутер. Оказва силно влияние върху 
идеала за хуманистично образование (Баткин,1995). От понятието произхождат и 
други понятия като хуманитаристика, хуманитарни науки, хуманност. Хуманизмът 
оказва влияние върху идеала за хуманистично образование. През 17-о столетие мо-
дерното значение на понятието хуманизъм и хуманистично образование става ясно 
при Ян Коменски, а през 18-о столетие при Хердер, Русо, Песталоци, Кант. [2, 2013] 

Понятието хуманизъм, като суб-категория, може да се разглежда във фило-
софски, психологически, педагогически аспекти. Философският хуманизъм е въз-
глед, центриран върху човешките потребности и интереси. От психологическа глед-
на точка, първоначалните цели на хуманизма са описание на самоактуализацията на 
автономния човек. Акцент се поставя върху персонализираното учене, а учителят 
трябва да създаде благоприятни условия за тази цел. Афективните и когнитивните 
потребности са ключ, а целта е развитие на самоактуализацията на личността в 
обстановка на сътрудничество и подкрепа. Карл Роджърс, Ейбрахам Маслоу и Роло 
Мей оформят първоначалния характер на хуманистичната психология. Карл Роджърс, 
както и повечето представители на хуманистичната психология, поставят една и съ-
ща цел пред учителя и психотерапевта – да помогне на индивида да достигне в пъл-
на степен своето самоосъществяване. Те настояват за промени в образователните 
системи. Практическата реализация на тези идеи се осъществява в т.н. открити или 
алтернативни училища, които се разпространяват в САЩ, Скандинавските страни, 
Великобритания, Германия, Франция, като се започне от 60-те години на 20-ти век. 

Програмата на хуманистичното училище се ситуира през 70-те години на  
20 век, в Ню Йоркския университет от Д. Майерс, а хуманистичният идеал в по-
голяма или по-малка степен оказва различно въздействие върху педагогическите 
кръгове в Европа. Моделът на образование е ориентиран към хуманния в основата 
си идеал за всестранност, чрез следване на три основни принципа в процеса на обу-
чение и възпитание: демокрация, свобода на духа и толерантност.[2, 2013] 
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Социални и културни практики в българското образование, ориентирани 
към идеите на хуманизма 

Образованието в България е подчинено на основни принципи, върху които се 
градят образователните системи в света, т.е. следва общите световни тенденции. 
Хуманизмът като теория и практика има корени у нас. Нещо повече, България има 
потенциал да развива идеята за хуманитаризъм чрез образованието. Приоритет в об-
разованието винаги е бил приемственост при предаване на традициите, ценностите 
и културното наследство от едно поколение на друго, както и развитие на индиви-
дуалността на всеки учещ се. Същевременно с това се изисква и реализация на висо-
ка диагностична и прогностична компетентност на учителя. В същото време, трябва 
да се вземат предвид специфичните за страната условия и традиции – икономичес-
ки, политически, демографски, културни, исторически. 

В бъдеще време би било добре да се постигне баланс между традиционните 
достойнства на българската образователна система, свързани с хуманистичната па-
радигма и необходимостта от нейното усъвършенстване, защото на различни нива, 
определянето на категорията „хуманизъм“ носи различни значения. Например на 
житейско ниво означава човеколюбие, уважение към човека; на научно ниво хума-
низмът се определя като положителна нагласа към алтруистично поведение, толе-
рантност в отношенията, очовечаване, а в съдържателен контекст „хуманизмът“ но-
си значения с противоположен знак. Реализацията на хуманизма в училище като 
доминанта в общуването между учител и ученик трябва да е хуманното отношение 
и уважението. 

 

Социално-икономическите условия в България влияят негативно върху форми-
рането на ценностните ориентации на учениците. Въпреки този факт хуманизира-
нето на семейната и на социалната среда биха подпомогнали сегашния български 
ученик да се изгради като хуманна личност. Хуманистичната парадигма в образова-
нието се свързва с умението на учителя да отрази вътрешния свят на ученика, да 
разбере неговите очаквания и интереси. Според Д. Хазарт, учителят има два вида 
функции, в рамките на хуманистичната парадигма [5, 1992]: 

1. Построяване на предметното съдържание на дейността на учащите се 
2. Определяне на формите за съвместна дейност 
Организацията на съвместната дейност с учениците може да варира – от строга 

регламентация до развитие на активна самодейност на учещите се групата [8]. 
Ч. Патерсън, Г. Мюлер, Г. Киршенбаум и др. педагози хуманисти отделят го-

лямо значение на предмети от хуманитарния цикъл, съдържанието на които трябва 
да бъде насочено към формиране на човека, към емоционалното и нравственото раз-
витие, а не към добре ориентиращи се в тази област специалисти. К. Роджърс  
[6, 1994] отрича необходимостта от създаване на общообразователни програми със 
сериозен обем от научни знания, счита, че към времето, когато младите хора ще 
трябва да прилагат в живота получените в училище знания, последните ще са оста-
рели. Затова училището трябва да научи ученика да се приспособява и да изменя 
света. Според същия автор, най-важно е „да се научиш да учиш”. Това може да ста-
не, не само чрез научни знания и чрез съставяне на програми, но и чрез взаимоотно-
шението между учители и ученици, в хода на които се изработват необходими ка-
чества като: автентичност, емпатия, доверие, съпреживяване и др. [4, 1981]. 

Един от класиците на сравнителното образование, Исак Кандел счита, че за да 
може да се обясни образователния модел в която и да било страна, трябва да се 
знаят „силите“, детерминиращи появата и развитието на хуманистичните традиции 
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и определящи характера на националната образователна система. А те са полити-
чески, социални и културни. Национализмът и националният характер, според 
Кандел [7, 1985], са историческият фон „на съвременното състояние на образовател-
ното дело.“ 

Понастоящем, хуманизмът като реална социална практика се свързва с образо-
вателните цели, изведени в конституциите – преход към общество на знания и ко-
муникации. Хуманитарното образование е призвано да моделира и стимулира спо-
собности и ориентации в контекста на социално-педагогическа система, основаваща 
на принципите за демократизъм, солидарност и миролюбие – основа на човешкия 
прогрес в двадесет и първи век. Тя съдейства за преодоляване на индивидуализма, 
авторитарността, егоизма и завистта, които все още са несъвършенства на настоя-
щето ни в образователната сфера. Образованието в европейското образователно 
пространство е фактор за индивидуален просперитет и гаранция за обществения 
прогрес и не е излязло в този смисъл извън ситуацията на определението на Хум-
болтовия образователен идеал. Каква е неговата нова актуалност, в контекста на 
хуманистичните идеи и традиции? 

На първо място, чрез хуманистично отношение към околната среда и интер-
културно взаимодействие: Смисловото му значение произтича от картината, пред-
ставата, образа, които хората изграждат за света и себе си (Bildung – Bild; образова-
ние – образ;). Това са възгледите, чувствата, действията, чрез които се изгражда 
връзката с другите. Какво мога? Какво знам? Какво чувствам? От това как ме въз-
приемат другите, какво правя за тях зависи моето самоутвърждаване и идентичност. 
Това са също взаимоотношенията с другите лица, изводите и обобщенията, засяга-
щи индивидуалността и нейната интелигентност при преоткриване на другостта и 
нейното оценяване. Ето защо хуманистичното образованието е свързано с изгражда-
нето на картина за света – това не е само външният свят, но и вътрешният субекти-
вен свят, вътрешните преживявания и отношения към общността. 

На второ място, разглеждане на хуманистичното образование като цялост от 
взаимно свързани процеси на: възприемане, затвърдяване, систематизиране, овладя-
ване, изявяване, развиване и пр. Всички те представляват откъсване от старите глед-
ни точки и откриване на нови идеи. Обособяване на нова позиция на педагога, но 
при участието му в процеса, схващане и оценка за неговата актуалност. Не е без зна-
чение и умението за адекватно реагиране на обществените потребности на интере-
сите на децата/учениците и родителите им. Подготовката на учителите трябва да е 
ориентирана и съобразена с тази процесуалност. И това постига чрез динамични 
стратегии и технологии на преподаване във висшето училище, на преходи между 
теория и практика на прилагане на различни концепции. Популярно това може да се 
обобщи като препоръка към бъдещите учители: „Научи се да правиш всичко, както 
другите, но във всяко нещо да си различен от тях”. Схващането на тези тенденции 
ще гарантира собствени концепти на бъдещите директори и учители, ще създаде 
уникалността на образователната им институция и ще гарантира творчеството на 
децата в тях. Но това ще се случва само при наличие на приемственост с началното 
училище и средния курс, където се оценяват подобаващо проявите на социално ори-
ентирано поведение, концентрация и търпеливост, инициативност и самостоятел-
ност. 

На трето място, на микро ниво чрез обучението по различните учебни дисцип-
лини, включени в учебния план на дадена образователна институция. Като пример 
може да се даде обучението по литература, защото изучаването и тълкуването на 
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митовете, приказките, художествените произведения, изучавани в училище, са неза-
меними инструменти, въвеждане на подрастващите в света на ценностите. Така е 
било от векове и няма причина да не продължи да бъде така и в бъдещето. Детето, 
което слуша приказка край огнището или чете само край нощната лампа, е част от 
това невидимо училище на ценностите. В това училище то научава кое е доброто и 
как да се държи настрани от злото. Тази е първата, най-общата и най-важната задача 
на литературата – да спомогне за изграждане на нравствени и морални ценности на 
децата. Да ги направи мислещи хора и граждански отговорни личности.  

Една от задачите на хуманитарното образование е пряко свързана с казаното 
досега. Само изградената, социално отговорно личност може да създаде свой по-
богат и смислен жизнен проект. Удивително е колко бедни са формите и посоки-
те, в които гледат младите хора по отношение на своята личностна реализация. И 
това е така, защото няма кой да им ги посочи.  

Друга важна задача е чрез хуманитарното образование да се активира твор-
ческият потенциал на децата. Да учиш означава да усвояваш наличния опит на ед-
на култура, да го надстрояваш и да го превръщаш в част от своя собствен. Този про-
цес също протича на степени: степен на осезанието и възприятието; степен на 
чувството; степен на познанието; степен на съзнанието. Когато се възпитава и пре-
подава, не трябва да се забравя, че индивидуалният път към познанието е различен 
при всеки човек. По тази причина е рисковано да се съпоставя собствения опит (от 
ученическите години) с опита на децата. Вместо това те се нуждаят от повече вни-
мание, повече вслушване, наблюдение и индивидуално насърчаване. 

Четвъртата задача на хуманитарното образование е по посока на емоционал-
ната култура. Не можем да живеем само в световете на омразата и насилието, а те 
ни заобикалят все по-плътно. Тъй като много се говори за насилието в училище и 
извън него, трябва да е ясно, че насилието е резултат от изключително бедната емо-
ционална култура на огромен брой от децата. Младият човек има нужда да се 
доказва, да си „набавя” самоличност. И като не знае как да го направи, го прави по 
най-елементарния, но ефектен начин – чрез насилието над другите. Основния емо-
ционален опит се корени в детството. Ако определени житейски ситуации наподо-
бяват по-ранни преживявания, те събуждат емоционални спомени, в резултат на 
което реагираме по същата поведенческа схема, тоест както в детството. От това 
следва, че негативните емоции имат негативно влияние върху поведението. Обрат-
но, позитивните емоции активират растежа на нервните връзки, което води до изво-
да, че е по-добре да се положат усилия за възпитаване на чувствата. Покрай всичко 
останало литературата и това прави - тя възпитава чувствата, гради форми на чувст-
вителност. Тя ни предлага възможности за „навлизане“ в различни емоционални ре-
жими, за оценка на тяхната стойност и съответно за пренос на модели на поведение 
ориентирани към позитивни качества, нагласи и отношения. 

 
Практически проекции, свързани с идеята за хуманистично образование 
Живеем в преходна историческа епоха, която много учени определят като 

„цивилизационен кризис“, в основата на който е кризиса на човека: неговата духов-
ност, ценности, познания, мислене. В системата на образованието се актуализира 
проблема за ориентирането му към самообразование и саморегулация. Основната 
роля на образователната дейност е да се помогне на обучаваните да формират цен-
ности, свързани с духовността и нравствеността. За целта обучаващите трябва да 
създават образователна среда която развива мисленето, хармонизира междулич-
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ностните отношения, развива творческите способности, за да може на изхода бъде-
щият специалист да е в синхрон с изменящите се обстоятелства, а образователната 
дейност да помогне за неговата самоорганизация и израстване. 

С развитието на комуникациите, на информационните потоци светът върви 
към тотална универсализация, засягаща не само материалната, но и духовната сфе-
ра. Новите технологии, все по-широкото приложение на компютрите в различните 
сфери на живота благоприятстват за изграждането на „единен свят”. В същото вре-
ме немалко учени с основание изтъкват, че духовното развитие на човечеството до 
голяма степен зависи от хуманизацията и демократизацията на обществото и на об-
разованието. Съвременното образование се определя като образование за човешко 
развитие. То има много по-важна цел от това да осигурява обучена работна сила за 
икономиката: „то трябва да прави от човешките същества не средство, а мерило за 
развитието” [3, 1996]. Хуманистичният, антропологичният подход в образованието 
се противопоставя на технократичния, „потребителския” подход към човека, на 
потребителското отношение към природата, към собствената жизнена среда на чо-
века. В основата на това ново разбиране на образователните приоритети е „разви-
тието на човешкия фактор”, реализирането на качествено ново обучение, което е из-
цяло ориентирано към учащия се в новата информационно-образователна среда. 

На фона на казаното до тук ситуацията в училище е много различна. В фор-
мални разговори с учители може да се чуе и израза: „В училището е ад!”. Въпреки 
трудностите днешното българско училище е място на много лични усилия, на отго-
ворност и взаимност, на радост от знанието ... Затова се опитах да разбера с какво 
българското училище е заслужило подобна негативна квалификация. Ето отговори-
те, които получих: 

Училището е „ад”, защото: „все повече се снижава респектът към нормите и 
уважението към ценностите“, „управляващите не искат да видят дълбочината на 
проблемите в образованието“, „училището като институция става все по-неспособ-
но да даде добра социална култура на подрастващите“, „учителите са безсилни сре-
щу инерциите на системата“, „за все повече хора в България знанието не е пътят, 
който води към успешна реализация“… 

Българското общество се оказа неподготвено за „нахлуващите“ с висока ско-
рост отвън процеси. Българското училище се адаптира бавно и не успява да отгово-
ри на нуждите и потребностите на времето и новия тип ценностна система на мла-
дия човек. Усилия и желание от страна на образователното министерство има, но 
българското училище се нуждае от бързи, ефективни и навременни реформи.  

Настъпващата промяна налага и обективен анализ на ролята и мястото и на 
българското хуманитарно образование. Нека тръгнем от една ясна постановка – не 
всички деца, които завършват училище, ще станат литератори, историци, филосо-
фи... Не всички ще обикнат литературата или историята, но от всички се очаква да 
станат граждани – хора с добра ценностна ориентация, със способност да избират и 
с умение да общуват. Именно училището е ключово значимата точка, мястото, къ-
дето „индивида” трябва да се превърне в „гражданин” с доминиращо гражданско 
самосъзнание, а за да се случи всичко това, е необходимо да се извършат много 
неща. 

Трябва да си дадем сметка, че днешното училище е наследник на една застаря-
ла форма на фрагментиране. Думите на Гьотевия Мефистофел са изразили най-доб-
ре предизвикателството, пред което сме изправени – „умело всички части насъбрал, 
но връзката духовна изтървал”. В този контекст е необходимо да се:  
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� потърсят духовните връзки в българското училище;  
� търсят/„вържат“ връзките между отделните предмети;  
� осъзнае, че компютрите са инструменти, а не са цел, защото вярно е, че на-

шето съвремие се характеризира с изобилие на информация. Достъпът до 
електронното информационно пространство е лесен и учениците разчитат 
основно на него, но рядко информацията се подлага на преработка, анализ, 
творческо и критично мислене, а това са едни от базисните умения за бъде-
щата професионална реализация на младия човек. В същото време сери-
озен недостатък на информационните технологии, е тяхното отражение 
върху грамотността на учениците, правописната система и съответно под-
мяната на книгата и учебникът с необятните възможности на Интернет 
пространството.  

� разбере, че чуждите езици са нищо без базисното умение да се общува и да 
се разбират другите. 

Грижата и отговорността към хуманитарното образование означава да се проя-
ви човешка прозорливост, социална зрялост и гражданска отговорност.  

 
Добре или зле вървят нещата в хуманитарното образование?  
Отговорът не вдъхва оптимизъм. И основната причина не е в хуманитарното 

образование, а в шестващия в целия свят, в т.ч. и в България, дух на прагматизъм. 
Можем да го назовем и по друг начин – тенденцията на бездуховността. Тази тен-
денция насочва учениците, които имат най-големи способности да бъдат филолози, 
историци или философи, да следват право, финанси и други. Защото, когато избират 
висшето си образование, те не изхождат от това какво най-много обичат, а от това 
колко пари ще изкарват като завършат съответната специалност. Чудесно е в едно 
общество да има висококвалифицирани юристи, икономисти, финансисти. Всъщ-
ност задължително е, за да може обществото нормално да функционира. Но е тъжно 
хуманитарните науки, от които няма пряк производствен ефект, да загубят уваже-
ние, да не пораждат особен интерес. Човек има нужда не само от притежание на 
материални неща, но и от съпричастност с духовни ценности. Четенето на книги 
също е полезно, но като придобиване на духовен опит, който не може да се измери с 
парични единици. По-голямата част от младото поколение демонстративно не чете. 
Има студенти, които се обучават в областта на хуманитарните науки, които не са 
чели „Под игото”. Преди 20 години това беше невъзможно. Тогава, когато достъпът 
до литература беше много по-ограничен, отколкото сега ... Не бива да се правят тра-
гедии обаче. Важното е хората да не се примиряват с господството на прагматич-
ното мислене. И, бидейки съпричастни със създаването и възприемането на духовни 
ценности, да се борят срещу тенденцията прагматизмът да обсеби тотално общест-
вото. 

Училището е място за партниране и общуване, където възрастните са равно-
правни участници, а не – поучаващи, които знаят всичко. 

 

При съвременните условия, хуманистичните традиции в образованието се 
свързват със следното: 

� стремеж към стимулиране и развиване на социалните, духовните, практи-
ческите, креативните способности на децата и юношите; 

� създаване на подходяща образователна среда за развитие, в съответствие с 
индивидуалната степен на зрялост; 
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� подкрепа на откритостта, справедливостта, приемането на другите, толе-
рантността; 

� ограничаване на съперничествата и стимулиране на сътрудничеството; 
� организиране на педагогическите взаимодействия на основата на принципа 

на уважение и съобразяване с всеки ученик – неговата социална среда, ра-
ботен ритъм, способности и чувствителност; 

� разширяват на функциите на класния ръководител ; 
� осъществяване се нови форми на сътрудничество в училище: с родителите 

и с местната общност.  
 

В заключение могат да се направят изводи, ориентирани с надежда в близкото 
бъдеще, образованието ни да придобие не само модерен европейски облик, но и да 
възвърне възрожденския си дух; българинът – пословичната любов към ученето, 
езика, книгата; българският учител отново да се ползва с традиционния си респект, 
уважение и място в обществото, като водач и будител, какъвто е бил в предходните 
епохи. 

В България, в исторически аспект има хуманистични традиции в образование-
то както в педагогическата теория, така и в педагогическата практика. Съвременно-
то образование като цяло изисква промяна във всички аспекти на образователната 
система: цели, структура, съдържание и подготовка на учители. Също така, необхо-
дима е ориентация на учителите спрямо общо хуманистичните нагласи и овладява-
не на определени техники на поведение. В тази посока, бихме могли да използваме 
нашите изоставени традиции в образованието.  
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FOR SOME NEW ASPECTS AND OPPORTUNITIES FOR MORE 
COMPLEX CONTRACTS FOR DIFFERENCES AS TRADABLE 

FINANCIAL DERIVATIVES 
 

Assoc. Prof. Sava Hristov Dimov, PhD 
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Анотация: Контрактите за разлики са по-сложни финансови деривативи, които 
се търгуват на международните финансови пазари. Те предлагат нови по-добри 
възможности за спекулативни печалби, хеджиране на рискове и извършване на ар-
битражни сделки. Трейдърите ги използват още за диверсификация на инвестици-
онни портфейли. В този контекст се разглеждат някои нови аспекти и възмож-
ности на контрактите за разлики върху листвани акции, борсови индекси, суровин-
ни стоки, правителствени облигации и борсово търгувани фондове. За аргументи-
ране на своите позиции, авторът използва реални примери и схеми. 
 

Ключови думи: контракти за разлики, листвани акции, борсови индекси, суровинни 
стоки, държавни правителствени облигации, борсово търгувани фондове. 
 
Abstract: Contracts for difference (CFDs) are complex financial derivatives that are 
traded on international financial markets. They offer new, better opportunities for 
speculative profits, risk hedging and execution of arbitrage trades. Traders use them more 
for diversification of investment portfolios. In this context are considered some new 
aspects and possibilities of contracts for differences on listed shares, stock indexes, 
commodity goods, government bonds and exchange-traded funds (ETFs). To justify their 
positions, the author uses real examples and diagrams. 
 

Kew words: contracts for difference (CFDs); listed share; stock indexes; commodity 
goods; state government bonds; exchange-traded funds. 
 
JEL: G11, G15, F31 
 

Контрактите за разлика (Contract For Difference, CFDs или Contract for price 
difference) са финансови инструменти, стойността на които се увеличава или нама-
лява в зависимост от изменението на цените на търгуемия базов актив. Той може да 

                                                            

1   Авторът е преподавател в Програмен съвет по Финанси и счетоводство на Бургаски 
свободен университет. 
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бъде с различна конфигурация като листвани акции, борсови индекси, стоки, борсо-
во търгуеми фондове или други финансови инструменти. Контрактите за разлики 
могат да се третират като финансово споразумение между две страни, клиент и 
CFD-провайдер, съгласно което продавачът изплаща на покупателя разликата меж-
ду текущата стойност на актива и неговото значение в момента на изтичане на 
действието на контракта.  

От друга гледна точка, договорите за разлика са по-сложни дериватни финан-
сови инструменти, които позволяват търговия на индекси, фючърси, индивидуални 
акции и стоки (благородни метали и петрол), без нужда от физическото им притежа-
ние. Цената на договора за разлика се движи подобно на цената на самия базов 
актив, но търговията с тези контракти има сериозни предимства пред търговията с 
реални акции. 

Контрактите за разлика са разработени в началото на 1990 г. в Лондон. 
Изобретението на CFDs принадлежи на двама британски финансисти Браян Келан 
(Brian Keelan) и Джон Вуд (John Vood).2 Те за първи път са използвани в хедж-
фондове при институционалната търговия, тъй като са икономически ефективен 
способ за хеджиране на позиции на Лондонската фондова борса. В края на 90-те 
години CFDs са представени за първи път от дребните търговци. Контрактите за 
разлики са придобили популярност, благодарение на британските компании, чиито 
предложения за иновационна търговия с on-line платформи, правят възможно про-
следяване на цените и търговията в реално време. 

От правна гледна точка, договора за разлика се дефинира като „деривативен 
финансов инструмент, който изразява правото за получаване, съответно задълже-
нието за заплащане, на разликата между пазарната стойност на определен брой цен-
ни книги или други финансови инструменти и предварително фиксираната им в до-
говора цена.“3 

Като контракт за разлика се „измерва“ с определена парична сума, която пред-
ставлява отклонение между две стойности – пазарна и уговорена цена на ценни кни-
ги или други финансови инструменти. В този смисъл той се третира като „кеширан 
продукт“, реализиране на правото, респективно на задължението по него, като не се 
стига до прехвърляне на собствеността върху базов актив, а до заплащане на опре-
делена парична сума. 

При контрактите за разлика се реализират следните трейдингови позиции: 
 позиция за покупка (дълга позиция) по CFDs, при която от инвеститора се 

взема такса за финансиране на преноса на позиция overnight. Тя се разчита на осно-
ва на междубанковия лихвен процент за валута, по който се търгува базовия актив и 
се прибавя надбавка. Например: LIBOR плюс надбавка (LIBOR%) + (Надбавка%) x 
(количество дни за поддържане на открита позиция/360); 

 позиция за продажба (къса позиция) по CFD. Инвеститорът начислява про-
цент, който се разчита на основата на междубанковата процентна ставка за валута, в 
която се търгува базовия актив. Например: LIBID минус отстъпка (LIBID) – 
(отстъпка%) x (количество дни за поддържане на открита позиция/360). 

                                                            

2  CFD как торговый инструмент./ http://www.weltrade.ru/analytics/articles/49153/ (2015-11-26 
3  Касабова, К. Правни аспекти на финансовите инструменти. ИК „Труд и право“, С., 2007, 
с. 301 
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Контрактите за разлики се търгуват на следните по-важни международни фи-
нансови пазари в: 

a) Северна Америка и Канада 
- NASDAQ (Символ – NASDAQ&NSC); 
- Ню Йоркска фондова борса (NYSE&ARCA); 
- NYSE MKT; 
- „Електонна дъска OTC/Pink; 
- Фондова борса в Торонто (TSE); 
- Венчърна борса TSX, Канада. 
б) Европа, Близък изток, Африка 
- Немска борса (XETRA); 
- Лондонска фондова борса (IOB); 
- Миланска фондова борса (MIL); 
- Ирландска фондова борса (ISE); 
- NASDAQ OMK Копенхаген, Хелзинки, Стокхолм; 
- NYSE Euronext Амстердам, Брюксел, Лисабон, Париж; 
- Швейцарска фондова борса (SWX); 
- Пражка фондова борса (PRA); 
- Виенска фондова борса (VIE). 
 
Борсово търгуваните инструменти за разлики могат да се обобщат в следните 

няколко групи, а именно: 
 
Първа група, CFD върху или за акции. 
Според експерти от Saxo Bank, CFDs върху акции са договор между две стра-

ни, които постигат споразумение за това, че в момента на изтичане на срока на 
действие на контракта – едната от страните ще изплати курсовата разлика между 
цената на откриване и закриване на позиция (зависеща от цената на дадената акция), 
умножена с определено число акции. CFDs позволяват двупосочни операции на 
пазара, т.е. дълги и къси позиции, като по този начин осигуряват възможност за 
печалба дори по време на „мечи“ пазар. CFDs върху акции са ливъридж-продукти, 
което означава, че от инвеститора се изисква да заплати по-малка част от общата 
стойност на транзакцията.  

 

Покупка на CFD върху акции (дълга позиция) 
Ако стойността на базовия актив за търговия, в случая пакет от акции ще се 

повишава във времето, е необходимо да се закупят CFDs върху акции, за да се 
реализира печалба от пазарното движение на цените. Ако прогнозата е интуитивно 
точна, CFDs върху акции ще акумулират печалби, а в обратния случай – ако стой-
ността на CFD върху акцията се понижи, ще са налице загуби. Дългите позиции се 
кредитират с дивиденти (нето от данъци) и се удържа лихва за държане на позициите.  

 

Механизмът на CFD за акцици съчетават две преимущества за търговия на 
акции – доходен и дивидентен подход. При покупка на акции, инвеститорът се ръ-
ководи от своите очаквания за нарастване на тяхната стойност в близко време. Ос-
вен това, при придобиване на акции (части или пакети от компании) означава, че 
инвеститорът ще учавства в разпределението на печалбата във вид на дивидент. 
Контрактът дава възможност да се заработят пари при нарастване на курсовата 
стойност на акцията и да се „получи“ дивидент. Получаването на дивидент в чист 
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вид не се практикува, както и в случая с акции, а се отчита поправка в дивидента. 
При наличие на открита позиция за покупка на CFDs за акции, в момента на закри-
ване на позицията, се регистрира сума на дивидентна поправка, начислена на тър-
говската сметка на трейдера, и обратно.  

 

Продажба на CFD върху акции (къса позиция) 
Ако стойността на дадени акции се понижава, е възможно да се търгува с 

CFDs върху тях на „късо“, т.е. като се отвори къса позиция. Ако акцията действи-
телно се понижи, позицията може да бъде затворена на по-ниска цена, тъй като ще 
акумулира печалба. Но ако котировките се повишат, позицията ще е губеща. Късите 
позиции (предвиждащи движение надолу) се кредитират с лихва, а всички дивиден-
ти, отделени от акцията, ще бъдат удържани. 

 

Използване на марджин и ливъридж 
CFDs върху акции са ливъридж-продукти, което означава, че от инвеститора се 

изисква да заплати по-малка част от общата стойност на транзакцията. Например, 
ако изискуемият марджин за акциите на определена компания е 5%, тогава е въз-
можно да се търгуват с ливъридж 1:15, т.е. купувайки тези акции на стойност 15 000 ев-
ро с марджин от 1 000 евро.  

При операция с CFDs за акции брокерската компания предоставя кредитно 
рамо 1:10, при минимален размер на контракта от 10 акции. Максималният размер 
на контракта за разлики не е ограничен. Гарантираният депозит е 10% от стойността 
на контакта. Следователно, откривайки сметка за 1500 щатски долари, ще се опери-
ра със сумата от 15000 USD. 

Форекс брокерите в качеството на борсови трейдъри предлагат CFDs за акции 
на крупни американски компании, примерно 30 листвани акции, влизащи в индекс 
Dow Jones, включвайки и така наречените индексни акции (използващи в качество-
то на базови активи фондовите индекси Dow Jones Industrial Average, NASDAQ-100 
и S&P-500). 

Да разгледаме CFD за акции на компанията McDonald’s, примерно купувайки 
100 акции по цена $40.00 за акция, но след определено време, продавайки по цена 
$43.00 с разлика в цената $3.00 x 100 = 400 щатски долара. При това за откриване на 
тази сделка е необходим залог в размер на $40, тъй като брокерската компания 
предоставя крединто рамо 1:10.    

Всички сделки с CFDs върху акции се сключват в режим на реално време чрез 
търговския терминал „MetaTrader 4“(5).  

 
Лихви при търговия със CFD 
За всеки ден, в който e налице отворена позиция в CFD върху акция, след зат-

варяне на борсата, към баланса по сметката на клиента ще се добавя или от нея ще 
се приспада лихва в зависимост от посоката на заетата позиция: 

 при дълга позиция в CFD върху акция, се дължи лихва, определена на база 
„Inter-Bank Offer Rate“ за валута, в която акцията се търгува (LIBOR плюс 3%); или 

 при къса позиция в контракта, получавате лихва на база „Inter-Bank Bid 
Rate“4 за валута, в която акцията се търгува (LIBID минус 2.5%). Ако отворите и 

                                                            

4   „Inter-Bank Bid Rate“ за валутата, в която се търгува акцията е минус 2.5%, т.е. 
отрицателно число се заплащат лихви за къси CFD върху листвани акции.  
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затворите позиция в рамките на един пазарен ден, тя не подлежи на тези олихвява-
ния. 

Съответният Форекс брокер предлага и система за изчисляване на разходи по 
заемане на CFDs върху нисколиквидни акции, при откриване на къси позиции с цел 
увеличаване на броя на контрактите, с които те могат да се откриват.  

 
Дивиденти при търговия със CFD  за акции 
Дивиденти се изплащат по сметката на клиента за дълги позиции в CFDs, изда-

дени върху акции, чиито емитент обявява изплащане на дивидент. Притежателите 
на къси позиции, издадени върху акции, чиито емитент обявява изплащане на диви-
дент, дължат парична сума, която ще бъде приспадната от сметката им. CFDs върху 
акции дават възможност на инвеститора в дълга позиция да получава всякакви 
дивиденти по акции, върху които е издаден контракта. Те осигуряват правото на ин-
веститора да се включи във всяко търгово предложение, както и да участва в увели-
чение на капитала. 

 
Борсови котировки в реално време 
Получаването на борсови котировки в реално време за договори за разлика 

върху акции изисква борсов абонамент.5 Абонаментът може да бъде направен 
директно чрез съответната брокерска платформа за търговия. При договори за раз-
лика върху индекси и стоки не изисква абонамент за получаването на борсови коти-
ровки в реално време на търговските сесии. Те имат съответна зоналност, която е 
разпределена на блокове по време: 

 „зимно време“ („Winter time“), UTC – универсално координационно време6  
 

Зоналност City   

  Open Close 

Азиатски блок 
Токийски борси 
Гонконгски борси 
Сингапурски борси 

03:00 
04:00 
04:00 

11:00 
12:00 
12:00 

Европейски блок 

Франкфуртски борси 
Цюрихски борси 
Парижски борси 
Лондонски борси 

09:00 
09:00 
09:00 
10:00 

17:00 
17:00 
17:00 
18:00 

Американски блок 
Нью-Йорски борси 
Чикагски борси 

17:30 
17:00 

00:00 
01:00 

Тихоокеански блок 
Велингтонски борси 
Сиднейски борси 

00:00 
01:00 

08:00 
09:00 

                                                            

5  Виж: CFD върху акции./http://www.real-finance.net/content.php?artid=111 (2015-11-24)  
6   От англ. „Coordinated Universal Time“, френски „Temps Universel Coordonné“, UTC) – 
световен стандарт за определяне на времето, часовете и датата. Преди е известно като 
„средно време по Гринвич (англ. Greenwich Mean Time, GMT). Среща се още като „universal 
time“ и „world time“. 
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 „лятно време, („Summer time“) 
 

Зоналност City   

  open close 

Азиатски блок 
Токийски борси 
Гонконгски борси 
Сингапурски борси 

04:00 
05:00 
04:00 

12:00 
13:00 
12:00 

Европейски блок 

Франкфуртски борси 
Цюрихски борси 
Парижски борси 
Лондонски борси 

09:00 
09:00 
09:00 
10:00 

17:00 
17:00 
17:00 
18:00 

Американски блок 
Нью-Йорски борси 
Чикагски борси 

16:00 
17:00 

00:00 
01:00 

Тихоокеански блок 
Велингтонски борси  
Сиднейски борси 

00:00 
01:00 

08:00 
09:00 

Източник: Лебедев, П. Время работы бирж мира./ http://binexpert.com/binary-
options/important/time/ (2015-11-24) 

  
Достигнати изводи: 

Първи извод 
CFDs за акции могат да се третират като по-сложни финансови деривати-

ви, извънредно рискови в условията на финансови турболенции. Те са инструменти 
с по-нисък, но и гъвкав финансов ливъридж. Поради тази причина, те са достъпни 
само за по-опитни клиенти, които имат достатъчно средства, за да са в състоя-
ние да търгуват успешно;  

Втори извод 
Чрез използването на съответен марджин и ливъридж, е достатъчно само 

да ангажираме малка част от стойността на базовата ценна книга, с която тър-
гуваме. Това позволява да се купува и продава с по-голям търгуем капитал, откол-
кото разполагаме, увеличавайки резултативните финансови проекции;  

Трети извод 
Търговията чрез CFDs върху акции отразява положението, че печалбите ще 

се акумулират, а загубите ще се инкасират на база разликата в цените на покупка 
и продажба на търгуваната ценна книга, умножена по броя контрактите върху 
нея.  

 
Пример №1 
Опитен дей-трейдър на Форекс анализира, че цените на акциите на компания 

„А“, които се търгуват на Франкфуртската фондова борса (FSE - Xetra) ще нараст-
ват през следващите пет дни. Той ще разглежда за инвестиране варианти – или за 
закупуване на 1000 „акции от листваната компания“, или 1000 „CFD върху акции“ 
на същата компания. Неговите разчети ще показват следната конфигурация: 
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 Време t1 на инвестиране в двата алтернативни варианти:  
 

Времеви рамки, 
откриване на позиция за 

покупка, t1 

Акция 
 на компания „А“ 

CFD върху акции  
на компания „А“ 

1] Цена на акцията €22.4 €22.4 
2] Количество закупени 
единици базов актив  
от инструмента 

1000 1000 

3] Номинална стойност  
на позиция 

22.4 x 1000 = €22400 22.4 x 1000 = €22400 

4] Начислена комисионна  
(0.10% на акция ) 

22400 x 0.10% = €22.4 22400 x 0.10% = €22.4 

5] Сума, която дей-трейдъра 
е длъжен да депозира по 
сметка 

22400 + 22.4 = €22422.4

22400 x 10% = €2240 
(10% изискуем марж  
за позиция) + €22.4 

комисионна 
 

 Време t2, пет дни след инвестицията – цената на акцията на компанията се е 
увеличила с €5.6 и достига €28.00. Дей-трейдърът решава да закрие откритата пози-
ция и разчетите ще показват: 

 
Времеви рамки на 

закриване на позиция 
във време t2 

Акция  
на компания „А“ 

CFD върху акции  
на компания „А“ 

1] Цена на акция €28.00 €28.00 
2] Количество единици 1000 1000 
3] Номинална стойност 
на позиция 

€28000 €28000 

4] Изплатена комисионна 28000 x 0.10% = €28 28000 x 0.10% = €28 
5] Разходи за финансира-
не на транзакцията  
(за 5 дни) 

 
- 

28000 х 3.8511% x (5/360) = 
€14.98 

6] Общи разходи по 
комисионна и лихви 

22.4 + 28 = €50.4 22.4 + 28 + 14.98 = €65.38 

7] Чиста печалба 28000 - 22400 - 50.4 = 
€5549.6 

28000 - 22400 - 65.38 = 
€5534.62 

8] Прираст на капитала (5549.6/22400) x 100 = 
24.77% 

(5534.62/2240) x 100 = 
247.08% 

 
Достигнати изводи: 

Първи извод 
В рамките на времетраенето на извършваната се трансакция, чистата пе-

чалба от двата алтернативни варианти за инвестиране – закупуване на 1000 
листвани акции, или закупуване на 1000 контракти за разлики върху акции е 
€5549.6 (вариант 1: акция на компания „А“) или €5534.62 (вариант 2: заемане на 
позиция CFD върху акции). Разликата между двата варианта е малка в рамките 
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на €14.98 (0.067% от номиналната стойност на позицията), което показва опре-
делена съпоставимост на резултатите. 

Втори извод 
Прирастът на инвестирания капитала при втория вариант е значително по-

добър и чувствителен - 247.08%, срещу 24.77% (близо 10 пъти),  при депозирана 
сума по сметка: вариант първи - €22422.4, а при втория е  €2240. Следователно 
благодарение на преимуществата маржовата Форекс търговия (изискуем маржин 
и ливъридж), при втория вариант ще се депозира много по-малка сума пари като 
се реализира значително по-добър прираст от капитала. 

 
Втора група, CFD върху борсови индекси 
Контрактите за разлики върху борсови индекси позволяват на инвеститорите 

да вземат участие в движението на борсовите индексни стойности, не придобивайки 
правото на собственост върху акциите, от които е съставен съответния индекс. С 
други думи CFDs върху индекси отразяват състоянието на волатилност в стойността 
на борсовия индекс. Те са популярни, благодарение на възможностите за по-добро 
управление на рискове. CFDs върху индекси обезпечават възможност за откриване 
на позиция не само са покупка (дълга позиция), но и за продажба (къса позиция). 

Борсовите индекси отразяват движението на борсовите цени на активите в нас-
тоящето в сравнение с минали периоди. Изчисляват се на базата на всички или част 
от акциите, допуснати за листване на фондовата на борсата („листвани компании“), 
представляващи промишлеността, транспорта, информационните технологии и т.н. 
или пък тяхна представителна извадка. 

  

Някои от по-важните и значими борсови индекси (Stock indices)7 се групират 
по следния начин:  

а) Борсови индекси, изчислявани в САЩ 
 Индекси от групата на Dow Jones 
- Промишлен индекс Dow Jones (Dow Jones Industrial Average). Индексът Dow 

Jones е най-стария в средите на съществуващите американски пазарни индекси. 
Обхваща цените на 30 от най-големите и стабилни публични компании в САЩ. Чес-
то се счита за индикатор за състоянието на американската икономика. За първи път 
индексът е публикуван на 26 май 1896 г. Тогава той е представлявал средноаритме-
тична стойност на цените на акциите на 12 американски промишлени компании; 

- Транспортен индекс Dow Jones – изчислява се за акциите на 20 транспортни 
компании. Неговата величина е пряко свързана с тази на промишления индекс, тъй 
като с увеличаването на промишлената продукция, нараства потребността от прево-
зи. Това активизира транспортните фирми и се отразява положително на пазарната 
цена на акциите на тези компании. За това транспортния индекс се разглежда пара-
лелно и обвързано с промишления; 

- Индекс на комуналните дейности. Той обхваща акциите на 15 крупни кому-
нални компании, които осигуряват производството и доставката на електроенергия, 
газ, петрол и др. Той също се разглежда заедно и обвързано с горните два индекса 
Dow Jones; 

                                                            

7   The Economic and Financial pages. Blog on Economic and financial affairs./ 
http://efpages.blogspot.bg/2014/12/blog-post_17.html (2015-11-22) 
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- Сборен индекс Dow Jones – изчислява се за акциите на 65 компании (30 про-
мишлени, 20 транспортни и 15 комунални). Отразява състоянието на икономичес-
кия сектор в страната чрез движението на курса на акциите на тези 65 листвани 
компании. 

 борсови индекси, изчислявани на NYSE (New York Stock Exchange) 
- NYSE Composite Index се изчислява от 1966 г., включва 2000 дружества и се 

преставя в щатски долари, а не в пунктове. Сборният индекс NYSE е в основата на 
фючърсните контракти и опционната търговия. От 2004 г. са обособени 3 индекса, 
част от Сборния индекс: NYSE Energy Index – включва акции на компании от енер-
гийния сектор; NYSE Financial Index – акции на компании от финансовия сектор; 
NYSE Health Care Index – представя цените на акции на компании от сектора на 
здравеопазването; 

- NYSE International 100 Index, включва 100 акции на неамерикански компа-
нии, търгувани на NYSE;  

- NYSE TMT Index, обхваща акции от сферата на информационните техноло-
гии, медиите и телекомуникациите; 

- NYSE U.S. 100 Index, представлява 100-те големи американски компании  
(т. нар. „сини чипове“); 

- NYSE World Leaders Index, отчита акциите на 200 световни компании от 10 
сектора на индустрията. 

 други борсови индекси, изчислявани в САЩ 
- Сборен индекс на търгуваните на борсата акции на 500 най-големи компании. 

Индексът обхваща 400 промишлени, 40 финансови, 40 комунални и 20 транспортни 
компании. Според много специалисти и особено тези от инвестиционните фондове, 
този индекс отразява най-пълно промените в икономиката и свързаните с тях дина-
мики в пазарната цена на акциите. Индексът се изчислява не в пунктове, както е 
Dow Jones, а в щатски долари. Standard & Poor's 500 е един от най-известните 
индекси, съставен от група от 500 големи компании, с листвани акции на NYSE или 
NASDAQ. Този индекс се счита за изключително представителен, тъй като прави 
цялостно представяне на фондовия пазар в САЩ, а следователно и за състоянието 
на щатската икономика. Обикновено, ако S&P500 е във възходяща тенденция, това 
се отнася и за подобряване на икономиката на САЩ. 

Индексът е винаги е популярен за избор на инвестиции, но той не е смятан за 
„горещ“ в момента, тъй като е временно убежище, докато има волатилност на 
европейските пазари. С приключването на програмата за количествени облекчения 
на САЩ, целия фокус, насочен върху Европа и икономическата ситуация на дефолт 
в Гърция. Представянето на индекса S&P500 е по-малко волатилно, по-лесно за 
прогнозиране в последно време, отколкото европейските борсови индекси. Въпреки 
това S&P500 е много важен елемент, който се взема под внимание в портфолиото на 
всеки инвеститор. 

- Сборен индекс на 5000 акции, които се търгуват на фондовите борси в САЩ 
и на извънборсовия пазар. Той обхваща най-голям брой наблюдавани акции, с най-
голяма обща стойност. Големият брой на наблюдаваните акции го прави трудно 
податлив към по-сериозни промени в техните на пазарните цени. Това е определено 
негово предимство, но широкият обхват на индекса оскъпява изчисляването му. 

- Борсов индекс NASDAQ. 
Най-известните от „семейството борсови индикатори на NASDAQ“ са индек-

сите NASDAQ Composite и NASDAQ 100. Фондовата борса NASDAQ (National 
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Association of Securities Dealers Automated Quotation) е ориентирана към търговия на 
акции на компании, заети в сферата на високите технологии като внедряване на 
достиженията на биотехнологиите, производството на електроника, компютърна 
техника и оборудване, създаване на телекомуникации и програмно обезпечение. 
Днес на тази борса се търгуват акциите на над 5000 профилни компании и практи-
чески всички участват при разчитане на NASDAQ Composite; 

- Борсов индекс Russell. 
Семейството на борсовите индекси Russell се публикува от Frank Russell 

Company (компания на Франк Ръсел в Таком, щата Вашингтон). Фирмата се грижи 
за заможни частни лица, инвестиционни дружества, благотворителни организации, 
както и извън САЩ колективни инвестиционни средства, които не са регистрирани 
съгласно Акта от 1940 г. Тя управлява отделни клиентски капиталовите портфейли, 
взаимни фондове на своите клиенти. Борсовият индекс Russell 1000 изразява добра 
корелация между борсовия индекс S&P500 и фондовия индекс Russell 2000. Той се 
ползва с необходимото доверие, като критерии за оценка на пазарните цени на 
акции на малки предприятия. Към числото на популярните борсови индекси се 
отнася също и Russell 3000. 

б) борсови индекси, изчислявани в останалата част на света 
- „FT Indexes“, на Английската фондова борса основен индекс е индексът на 

изданието „Financial Times”. Състои се от няколко индекса, най-популярни в Обеди-
неното кралство. Данни за тези индекси се публикуват на страниците за финансова 
информация на изданието. По-важни индекси включени в него са: 

- „FT Actuaries World Indexes“, изчислен като средно претеглен индекс и 
включващ извадка от цените на 2 400 акции на 24 държави; 

- „FT 500 Share Index“, обхваща 500 акции на различни компании, групирани 
по стопански сектори, без акциите на финансовите компании и фирми, които се за-
нимават с нестопанска дейност. Разделянето на индекса по сектори дава възмож-
ност за определяне на състоянието на всеки отрасъл и за съпоставянето му с остана-
лите. В данните се посочва и средната възвръщаемост на акция и съотношението 
цена/приходи от акция; 

- „FT 30 Share Index“, отчита се от 1935 г., която се приема за база = 100. 
Включва акциите на 30 водещи компании, които търгуват на Лондонската фондова 
борса. Приема се, че отразява състоянието на английската промишленост, а движе-
нието на цените на акциите – „настроението на пазара“. Изчислява се като средна 
геометрична величина, като стойностите му се актуализират всеки час от работния 
ден на фондовата борса. Същността на този индекс е идентична с промишления ин-
декс Dow Jones за САЩ; 

 Борсови индекси, изчислявани в Япония 
- Nikkei Stock Average, изчислява се от 1949 г. и включва 225 акции, които се 

търгуват на Токийската фондова борса. Методиката включва средна аритметична 
величина и отразява движението на пазарните цени на 225 акции, търгувани на 
борсата; 

- Nikkei 50 Index, обхваща движението на пазарните цени на 50 акции на най-
големи компании, които се търгуват на Токийската и Лондонската фондови борси. 
Отразяват промените на курса на тези акции едновременно на двете фондови борси. 
Информацията за изчисляване на индекса се получава от автоматизираната компю-
търна система на борсата; 
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 DAX (Deutsche Aktienindex) – този борсов индекс е възлов за водещата ико-
номика на Германия. Той обхваща акциите на 30-те водещи германски компании, 
които се търгуват на Франкфуртската фондова борса. Изчислява се непрекъснато в 
рамките на работния ден на борсата с помощта на автоматизирана компютърна 
система. Германският DAX (DAX.I) засега е най-популярния разликов контракт за 
дневните трейдъри. Известен е с това, че е един от най-влиятелните индекси на па-
зара. Тъй като Германия е най-голямата европейска икономика, дневните трейдъри 
виждат индекса DAX като пулса на европейския пазар, който предоставя перфект-
ния микс от ликвидност и волатилност. За разлика от Xetra, DAX не отчита данните 
за електроните сесии; 

 Euro Stoxx 50 (Europe's leading Blue-chip index for the Eurozone). 
За инвеститорите в средносрочен план най-популярният индекс в момента e 

Euro Stoxx 50 (STOXX50E.I). Той отразява представянето на 50 акции от 12 държа-
ви от еврозоната, като предоставя на инвеститорите голяма експозиция към водещи 
европейски компании (тип „син чип“). Индексът покрива акции от Австрия, Белгия, 
Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холан-
дия, Португалия, Испания и по този начин набира по-широка популярност. Инвес-
титорите се надяват да уловят част от растежа, който се очаква в Европа от прог-
рамата за изкупуване на облигации на Европейската централна банка. Компаниите, 
представени в този индекс са част от най-големите и ликвидни акции в Европа. Ин-
дексът е известен с това, че служи като показател за „общото здраве“ на европей-
ската икономика. Само компании, които са изцяло преминали към еврото, могат да 
бъдат част от индекса Euro Stoxx 50, който представя някои от най-големите гло-
бални брандове като Airbus Group, Deutsche Bank, L’Oreal, Unilever и други; 

 Индексът „CAC 40“ (Cotation Assistée en Continu) изобразява движението на 
стойността на акциите на 40-те най-крупни компании във Франция. Разчита се съв-
местно от Парижката борса и Обществото на френските борси; 

 Индексът „Hang Seng“ показва средното движение на стойността на 33 най-
крупни компании на хонгконската фордова борса. Стойността на индекса се отчита 
от компанията „HSI Services Limited“; 

 Straits Times Index показва средното движение на стойността на акциите на 
30 най-големи компании, листвани на Сингапурската фордова борса;  

 Основният китайски индекс „SSE Composite“ – отразява състоянието на 
всички компании на Шанхайската фондова борса (Shanghai Stock Exchange 50, SSE 
50 – индекс акции 50 „сини чипове“), най-крупната търговска площадка на конти-
нентален Китай, една от лидерските азиатски борси. Тя е не търговска организация, 
но е под управление на Комисията по ценни книжа на Китайската народна репуб-
лика, член на Федерацията на фордовите борси от Азия и Океания; 

От руските фондови индекси заслужават внимание следните борсови индика-
тори: 

 Индекс ММВБ (MICEX) 
Индекс ММВБ („Московская Межбанковская Валютная Биржа”) е един от 

важните индикатори на руския фордов пазар. В неговия състав влизат акциите на 
най-тургуваните 50 крупни емитенти на Русия, като гигантите Газпром, Лукойл, 
Сбергбанк, Роснефт, ВТБ, Аерофлот и други. ММВБ е лидер по обем на търгове, 
поради което е по-точен в сравнение с индекса РТС; 
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 Индекс ММВБ 10 (MICEX 10) 
ММВБ 10 е най-елементарния фондов индекс в Русия. Неговият разчет се ба-

зира на рублевите цени на 10 от най-ликвидните акции на Московската междубан-
кова валутна борса, на осем отраслеви и три капитализирани индекса. Неофициално 
ММВБ 10 се нарича „индекс на сините чипове (пулове).“ Смята се, че той е аналог 
на Dow Jones Industrial Average; 

 Индекс РТС (RTSI, RTS Index) 
Фондовият индекс РТС е един от основните индикатори на фондовия пазар на 

Русия. Неговото отчитане започва от септември 1995 г. като в настоящо време в 
него влизат 50 ликвидни акции на най-големите и динамично развиващи се руски 
емитенти. Разчита се от фондовата борса РТС („Российская торговая система“). 
След обединението на фондовите борси РТС и ММВБ, индексът се измерва в щат-
ски долари, като има единна база за сравнение с рублевия индекс ММВБ.  

Ще илюстрираме разгледаните по-горе теоретико-методически постановки с 
два нови примера за практическа илюстрация на търгуемите контракти за разлики 
върху борсови индекси, а именно: 

 
Пример №2 
Към определена дата „Friday, Nov 20, 2015, As of 16:36:14 ET” стойността на 

борсовия индекс „Standard & Poor's 500“ е 2089.17 (+1.77%). Ако професионално 
изпълняваме функциите на дей-трейдър и решаваме да инвестираме в CFD върху 
широкия индекс „S&P 500“, то нещата ще изглеждат по следния начин: 

1-ви търговски ден 
 инвестираме 3000 USD в закупуване на CFD върху определен борсов ин-
декс; 

 отваряме дълга позиция на пазара с американски акции, включени в него; 
 избор на инструмен за инвестиране: Контракт за разлики върху борсов 
индекс, по-конкретно „CFD for Standard & Poor's 500 Index“, който включва 
най-голямата група акции на компании в САЩ; 

 Закупуваме 100 lot по цена: $2089.17 (+1.77%). Всяко увеличение на стой-
ността на индекса с 1 пункт от 2089.17 на 2090.17 ще носи печалба от 100 USD, тъй 
като сме закупили 100 lot и обратно – всяко спадане с 1 пункт от индекса от 2089.17 
на 2088.17 ще носи загуба от 100 USD. 

 
Следователно налице е: 
 отворена позиция (дълга): покупка на 100 lot CFD върху индекса S&P500 за 

2089.17; 
 обща стойност на покупката: 100 lot x $2089.17 = $208917.00 

Отчетът по сметката на дей-трейдъра ще изглежда по следния начин: 
 
Салдо в USD 
(вноска) 

Капитал в 
USD 

Брой 
отворени 
лотове 

Използван маржин в 
USD 
[(брой отворени 
лотове x стойността 
на 1 lot) x 1% 
(маржин)] 

Резервен 
маржин в USD 
(инвестирана 
сума – 
използван 
маржин) 

$3000 $3000 100 $2089.17 $910.83 
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2-ри търговски ден, след два календарни дни 
 на следващия търговски ден стойността на индекса се увеличава с +2.38%, 
което в стойностно изражение е 2089.17 x 2.38% = 59.12; 

 стойността на индекса е вече с нови параметри от 2148.29. 
 Затваряме отворена позиция, от преди 2 дни с „продажба на държаните 

CFD върху индекса“, т.е. продажба на 100 lot S&P500 за 2148.29, на обща стойност 
на трансакцията 914829.00 USD. 

Отчетът за печалбите и загубите ще има следните параметри: 
 
Позиция/ 
Параметри 

Стойност  
на операцията 

Резултат от трансакцията 

1] Дълга позиция $208917.00  100 lot S&P500 закупени за $2089.17 от 
първи търговски ден 

2] Начална 
стойност 

$208917.00  

3] Финансиране 
на държането 
през нощта – 
корекция с 
лихви 
„overnigth” 

$40.00 a) 1 lot S&P500 = $2089.17; 
б) такса: 3,0% (лихвен % при USD) + 0,5% 
(лихва за отворени позиции през нощта за 
CFD for S&P500) = 3.5%; 
в) дневни лихви:  
[2089.17 x (3.00+0.5)]/360 = $0.20; 
Общо лихви:  
$0.20 x 100 lot x 2 дни = 40.00 USD 

4] Приход от 
продажбата 

$214829 Втори търговски ден: 100 lot са продадени 
за 2148.29 $ 

5] Извършени 
разходи 

$40.00 Платени лихви за дълга отворена позиция 
по контракта CFD for S&P500  
(такса + „overnight”) 

6] Нетна печалба 
от сделката 

$5872.00 [$214829.00 – (208917.00 + 40.00)] 

  
Достигнати изводи: 
Първи извод 
При закупуване на контракти за разлика върху борсов индекс заемаме дълга 

позиция. Всяко увеличаване на стойността на индекса с един пункт ще носи 
адекватна печалба за трейдъра 100 щатски долари, т.е. ще затворим отворената 
позиция и обратно – всяко намаляване ще инкасира негативен резултат от тран-
сакцията;  

Второ извод 
Чистата печалба от сделката ще отразява разликата между прихода от 

продажбата и общата начална стойност на инвестицията, корегирана с извърше-
ните разходи по трансакцията – финансиране на държането през нощта (корек-
ция с лихви „overnigth”). Всичко това ни навежда на мисълта, че пазарът е твърде 
динамична величина, поради което търговията с контракти за разлики трябва да 
бъде краткосрочна, да отразява устойчивите движения в една или друга посока на 
основния тренд. 
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Пример №3 
3-ти търговски ден 
Два дни по-късно са публикувани неблагоприятни финансово-икономически 

данни за икономиката на САЩ и пазарът се настройва негативно към тях. Решаваме 
да „продадем на късо“ агрегатния индекс Dow Jones Industrial Average Stock Listed 
30 companies, (DJI 30) с цел по-скоро да бъде „купен“ обратно на по-ниска стой-
ност. Към датата на изследването: „As of 11:18:01 ET on 11/24/2015“, стойността на 
индекса е 17829.81 (-66.98/-0.38%). За конкретната цел използваме следните тран-
сакции: 

 продаваме на „късо“ 10 lot от DJI 30 на цена 17829.81; 
 всяко спадане на стойността на индекса с 1 пункт ще носи печалба от 10 
щатски долара, а всяко увеличение с 1 пункт ще инкасира загуба в този раз-
мер; 

Следователно „отворената позиция“ ще означава:  
 продажба на 10 lot DJI 30 за 17829.81;  
 при обща стойност на сделката = 178298.1 USD. 

4-ти търговски ден 
През нощта пазърът се раздвижва в негативна посока и стойностите на индекса 

отбелязват спад. Решаваме да купуваме на „дълго“ (затворена позиция) – 10 lot за 
17738.88 при отчетено -0.51%, общо покупна стойност за 177388.78 USD. 

 
Отчетът на печалбите ще изразява положението: 

 

Позиция/ 
Параметри 

Стойност 
на операцията 

Резултат от трансакцията 

1] Къса позиция $178298.1 10 lot DJI 30 продадени за 17829.81 
2] Начална 
стойност 

$178298.1  

3] Финансиране 
на държането 
през нощта – 
корекция с 
лихви 
„overnigth” 

$12.38 а) 1 lot = $17829.81 
б) финансирана такса: 3.00% - 0.5% = 2.5% 
в) дневни получени лихви: 
[$17829.81 x (3.00 - 0.5)]/360 = $1.238 днев-
но за 1 lot 
Общо: 1.238 x 10 x 1 ден = $12.23 

4] Покупна 
стойност 

$177388.78 10 lot x $17738.88 

5] Нетна 
печалба от 
сделката 

$921.70 [178298.1 – 177388.78] + 12.38 = $921.70 

 

Достигнати изводи: 
Първи извод 
Всяка продажба на „късо“, след спад в стойността на борсовия индекс ще 

носи печалба на трейдъра в размер на продадените лотове, а всяко увеличение ще 
инкасира краткосрочни загуби, за които ще трябва да се изчака по-благоприятно 
развитие в индикаторите и се заеме обратна позиция. Тя е възможно да компенси-
ра загубата, но това ще зависи от волатилността в цените и заеманата печелив-
ша стратегия. 
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Втори извод 
Финансовите резултати от търговията с контракти върху разлики ще са 

под влияние и на други фактори, извън търговския нюх на трейдъра, като напри-
мер – цени на търгуемия актив, тарифи на централните банки, лихвените процен-
ти, избраното портфолио, изискуемия маржин за гаранция на сделката и не на 
последно място от размера на брокерския ливъридж. 

 
Трето група, CFD върху суровинни стоки 
Базовите активи за търговия с Договори за разлики са суровинните стоки, 

стоково-суровиния фючърс, като например злато или суров петрол. Едно от главно-
то преимущество за инвеститора се явява високата степен на гъвкавост и мащабност 
на тези контракти. В отличие от фючърсите, които предполагат стандартизираност 
и обикновено се използват за по-голямо количество базови активи за един контракт 
(например, размера на фючърсния контракт за нефт, марка Light Sweet е 1000 барела), 
CFDs позволяват да се сключват сделки в по-малки количества (CFD на Light Sweet 
започват от 25 барела). Така, че инвеститорите могат да търгуват при желание 
примерно 28 барела нефт. Те могат да получават печалби от движението на цените 
на фючърса на суровинната стока, не придобивайки инструмента, лежащ в основата 
на този контракт.  

Разглежданият финансов инструмент може да се използва както за хеджиране, 
така и за диверсификация на портфейла. Изискуемият марж варира в зависимост от 
избраната суровинна стока, а срока на действието на контракта изтича едновремен-
но с фючърса.  

Различните търгуеми CFDs върху суровинни стоки се разпростират върху 
следните няколко групи носители:8 

 
Енерго- 
носители 

Селскостопански 
стоки 

Пазар  
на метали 

„Меки“ 
стоки 

Емисии 

Мазут Царевица Мед Какао 
Топлинни 
емисии 

Суров петрол 
марка „Brent“9 

Соеви култури 

Злато, 
благородни 
сплави и 
метали 

Кафе Скраб 

Бензин Пшеница Паладий Захар  
Природен газ Добитък Платина   
Суров петрол 

марка  
„West Texas 
Intermediate, 

WTI“ 

 Сребро   

                                                            

8  ТОРГОВЛЯ CFD НА ПЛАТФОРМЕ SAXOTRADER./ 
http://storage.saxobank.com/ceemt/Manuals/RU/CFD_MANUAL_LONG_WEB_RU.pdf (2015-11-24)  
9  Думата „Brent“ е образувана от първите букви на имената на етерично-маслени слоеве - 
Broom, Rannoch, Etieve, Ness и Tarbat, но има и още една версия за наименованието – то е от 
един вид гъска „Brent Goose“. 
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Търгуваните CFDs върху фючърсни контракти с базисен актив – суровинни 
стоки притежават следните по-важни характеристики10:  

 договорите за разлика върху суровини са базирани на фючърсни контракти 
върху съответния базов актив, притежават конкретно време и дата на падеж, 
в зависимост от профила на финансовия дериватив; 
 сумата, изискуема като маржин изискване е фиксирана на lot и зависи от 
предварително избрания ливъридж по сметка (маржин изискване при ливъ-
ридж 1:100); 
 позициите се затварят автоматично, когато салдото по сметката достигне 

20% от необходимия маржин; 
 размерът на 1 lot е един фючърсен контракт от съответната суровина; 
 максималният обем за електронна търговия в дадена позиция е 25 лота, като 
се дава възможност да се търгуват обеми, надхърлящи максимално допусти-
мия обем; 
 минималният обем за търговия е 0.1 lot на сделка; 
 брокерите приемат следните типове поръчки: пазарна, стоп, лимит и плаващ 
стоп; 
 стоп и лимит ордерите („Take profit“ и „Stop loss“) не гарантират цена на из-
пълнение. Те могат да бъдат изпълнени, както на по-добра, така и на по-
лоша цена; 
 няма изискване за минимално разстояние на поръчката от пазарната цена; 
 на датата на падежа отворените позиции се затварят автоматично на пазарни 
цени и се прехвърлят за следващия контракт. Неизпълнените получки се 
анулират в последния ден за търговската сесия. 

 
Четвърта група, CFDs върху облигации 
Те са инструменти за финансови инвестиции, позволяващи да се търгува с от-

читане на политико-икономически рискове на международните финансови пазари. 
Ниските маржинални изисквания при търговията и не големите лотове, правят този 
дериватив един от най-ефективните за хеджиране и диверсификация на портфейли. 

Договорите за разлика върху облигации се котират в реално време по подраз-
биране. Получаването на котировки в реално време не изисква борсов абонамент. 
Контрактите върху облигации изтичат всеки месец и трябва да бъдат затворени пре-
ди датата на падеж на съответния фючърсен контракт. В платформите за търговия 
винаги ще се котират цени, за да могат клиентите да прехвърлят позициите си към 
следващия месец. 

 

За целта като базови активи се използват по-широко разпространените прави-
телствени облигации: 

 10-годишни италиански облигации; 
 10-годишни френски облигации; 
 10-годишни немски облигации; 
 5-годишни немски облигации; 
 2-годишни немски облигации. 

                                                            

10  Договори за разлика върху суровини./ http://metatrader.elana.net/uslovia-za-targovia/targovia-
s-dogovori-za-razlika-surovini (2015-11-24)  
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Някои Форекс брокери, като например BenchMarkFinance11 предлагат търговия 
с европейски държавни облигации от Германия, Франция и Италия. Конкретните 
инструменти и техните условия за търговия може да се проследи в следната 
таблица:  

 
Таблица №1 

Държавни облигации като базови активи за CFDs 
и техните условия за търговия 

  

Инструмент Тикер 
Минимален 

спред 
Минимален 

обем 
Марджин 

Работно 
време 

German Gov. 5-year BOBL €0.03 50 CFD 1% 09:01 - 22:55 

German Gov. 2-year SCHATZ €0.015 50 CFD 1% 09:01 - 22:55 

German Gov. 10-year BUND €0.03 50 CFD 1% 09:01 - 22:55 

French Gov. 10-year 10YOAT €0.03 50 CFD 1% 09:01 - 19:55 

Italian Gov. 10-year 10YBTP €0.05 50 CFD 2% 09:01 - 19:55 

 
В платформата MetaTrader 4 се предлагат още два нови инструмента за търго-

вия върху CFDs, а именно: 
 „#USTNote“, който е CFD с референтния инструмент в тримесечните фючър-

си на 10-годишните облигации на САЩ (обменен борсов код ZN). Този инструмент 
е един от най-ликвидните и активно търгувани фючърси в света, тъй като пазара на 
облигации като цяло има силно влияние върху икономиката на САЩ, наред с капи-
таловия пазар; 

 „#Bund“, представлява изпълнение на тримесечните фючърси на германски-
те държавни облигации (Euro-Bund фючърси, обменен борсов код FGBL), който е 
един от най-популярните инструменти в Европа. 

Брокерите проектират тези инструменти под формата на класически ливъридж 
за CFDs, с маржин ниво от 2% за #USTNote и 1% за #Bund. 12 

 

През последните няколко години Saxo Bank като лицензирана европейска бан-
ка разширява диапазона от финансови продукти, достъпни за трейдинг. Нейните 

                                                            

11  CFD върху облигации./ http://www.benchmark.bg/platforms/2/CFD-върху-облигации_511.html 
(2015-11-25) 
  

12   Нови инструменти за търгуване и достъп до нови пазари сега са на разположение./ 
http://www.admiralmarkets.bg/about-us/news/novi-instrumienti-za-trghuvanie-i-dostp-do-novi-
pazari-siegha-sa-na-razpolozhieniie (2015-11-25) 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                              том ХХХII, 2015 г. 
 

 81

клиенти имат възможност да търгуват контракти за разлики по държавни правител-
ствени облигации с помощта на електронните платформи SaxoTrader, 
SaxoWebTrader, SaxoMobileTrader и SaxoTrader App. Новото предложение включва 
в себе си следните инструменти:13 

 френски държавни облигации OAT, със срок на погасяване 10 години; 
 италиански държавни облигации BTP (срок на погасяване – 10 години); 
 немски държавни облигации Bobl (срок на погасяване – 5 години); 
 немски държавни облигации Schatz (срок на погасяване – 2 години). 
 

Новите финансови продукти на Saxo Bank позволяват на частните трейдъри са 
инвестират в дългови ценни книжа на европейските държави при по-изгодни усло-
вия отколкото сключване на фючърсни контракти. 

Минималната сума за откриване на сметка е както следва: 
  изисквания за минимална сума за притежатели на сметка Saxo Classic – 

10000 USD; 
 за притежатели на сметка Saxo Premium e 100000 USD; 
 за  собственици на сметка Saxo Platinum - 500000 USD. 
 

Лихвената процентна ставка за свободни средства се начислява по търговска 
сметка. Лихви се начисляват и за средства на допълнителни сметки. Размерът на 
олихвяваните средства се определя с отчитане на всички открити позиции. Необхо-
димо е да се следи за наличността на основната сметка, която да обезпечава текущи-
те операции. В противен случай клиентите ще се сблъскат със ситуация, когато за-
дълженията по сметката ще превишават дохода в проценти по допълнителната 
сметка.  

Изискванията към обезпечаване на търговски маржин (кредитно рамо) се уста-
новява за всеки финансов продукт поотделно.  

 

Saxo Bank начислява доход на свободните средства, депозирани на сметка на 
частни лица, използвайки следните лихвени процентни ставки: 

 при сума свободни средства над 15000 евро – текуща междубанкова лихвена 
ставка „Bid”, от която се отнема 3%; 

 при сума на свободните средства по-малко от 15000 евро доход не се начис-
лява; 

 при отрицателна сума свободни средства от трейдъра се удържа сума, разчи-
тана на междубанковата лихвена ставка „Ask”, към която се прибавя 8%. 

 

За институционални клиенти банката начислява доход на свободни сред-
ства, депозирани в сметки, използвайки следните лихвени процентни ставки: 

 при позитивен остататък от свободни средства на сметка се начислява доход 
по текущата междубанкова ставка „Bid”, от която се отнема надценка по остатъка 
средства на допълнителни сметки; 

 при негативен остатък свободни средства на сметка се начисляват задълже-
ния по текуща междубанкова ставка „Ask”, към която се прибавя надценка по оста-
тъка средства на допълнителни сметки. 

                                                            

13   Финансовые инвестиции в CFD на государственные и корпоративные облигации./  
http://ru.saxobank.com/trading-products/cfd/bonds-cfd (2015-11-25)   
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От 1 януари 2015 г. по сметките Saxo Classic, на които не се извършва никаква 
търговска дейност в продължение на 6 месеца (180 дни) се начислява „плащане за 
неактивност” в размер на $100 или еквивалента в друга свободно използваема ва-
лута. 

Договорите за разлика върху облигации се дефинират като алтернатива на 
фючърсите. Аргументите в полза на тази теза, се свързват с по-гъвкавите изисква-
ния за размер на лота и ниското маржинално обезпечение на контрактите. Парамет-
рите за сравняване между двата финансови инструменти могат да бъдат изложени в 
долната таблица. 

 
Таблица №2 

 
Сравнителни характеристики на някои CFDs върху държавни облигации 

и фючърси в Германия 
 

Параметри на немски ценни 
книги (правителствени 

облигации)  

CFDs Фючърсен контракт 

Изискуем маржин 1% ~ 2,2% 

Минимален обем на търговия 50 индекси 1000 индекси 

Минимална стоимост на тика 
(0,01) 

EUR 0.50 EUR 10 

Разходи/Комисионна спред спред + комисионна + 
борсов сбор 

Овърнайт няма няма 

Eкспирация на контракта14 да да 

Ценни книги в качество на залог да да 

 
CFDs върху облигации са в корелационна зависимост от цената на базовия 

фючърсен контракт. Тези инструменти се търгуват без комисионна, тъй като допла-
щанията вече са включени в спреда. Минимално възможната сделка по CFDs върху 
облигации е 50 индекса, а за сравнение при фючърсите – 1000 индекса. Освен това, 
инвеститорът може да увеличи размера на сделката по CFDs за облигации на стъпки 
от 1 индекс, за фючърсния контракт стъпката е 1000 индекса. 

Saxo Bank предоставя на своите клиенти възможност за търговия на между-
банковия валутен пазар Форекс при определени изгодни условия. На вниманието на 
трейдърите са параметрите на трите способа за търговия на валутната двойка 
EUR/USD. 

 
 

                                                            

14  Expiration – завършване на действията на срочния контракт на валутния, стоковия и 
фондовия пазар. Това е деня, в който започват да се изпълняват задълженията по контрак-
та (разчетен или за доставка), т.е. извършват се взаимни разчети между участниците в 
сделката, или се осъществява доставка на актива, който лежи в неговата основа.  
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Таблица №3 
Параметри за инвестиране на Форекс чрез 
контракти за разлики, спот и фючърси 

 
Параметри/ Контракти CFDs Spot Futures 

Маржинално 
обезпечение 

0.5% 0.5% 3.2% 

Минимален lot EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 125 000 
Суми за пренос  
на позиция  

за следващия ден 
Няма 

Пренос на усволия 
„томнекст“ 

Няма 

Разходи/Комисионна 
Включени в 
спреда 

Спред и 
комисионна 

Спред, 
комисионна  

и такса за обмен 
на валута 

Срочен инструмент Да Не Да 
Възможност за внасяне 
на акции/облигации в 

качество на обезпечение 
Да Да Да 

Източник: Forex CFD – удобная и простая альтернатива покупке фьючерсов./ 
http://ru.saxobank.com/trading-products/cfd/forex-cfds (2015-11-25) 

 
В крайна сметка, ще откроим следните няколко закономерности, отнасящи се 

до облигациите, като базовия актив за CFDs, а именно:   
 ако пазарния курс на облигацията се увеличава, то доходността и е длъжна 
да пада; и обратно – ако пазарния курс на облигацията пада, то доходността 
ще нараства; 

 ако доходността на облигацията не се изменя в течение на срока на нейното 
обръщение, то размера на дисконта или премията е длъжен да намалява с 
намаляване на срока на погашението; 

 намаляване на доходността на облигацията ще довежда до нарастване на 
нейния курс, но с по-голяма величина отколкото падането на курса при уве-
личение на доходността; 

 относителното изменение на цените на облигациите в резултат на изменение 
на доходността е по-малко, колкото е по-голяма купонната ставка. 

 
Практикуващите трейдъри се възползват от волатилността на облигациите и в 

условията на икономическа несигурност реализират спекулативни мотиви и дивер-
сифицират своите портфейли за сигурност. Основният извод, до който се достига 
е, че инвестициите в CFDs върху дългови ценни книги са по-сигурна алтернатива в 
сравнение с изпълнението на фючърсни контракти. Да се търгуват CFDs върху 
държавни облигации е възможно в по-малки обеми и по-ниски изисквания за мар-
жинално обезпечение. Това позволява на частните трейдъри да минимизират риска, 
инвестирайки в надежни активи. Трейдингът с CFD върху облигации е ефективен 
способ за по-опитните трейдъри, които се стремят да извлекат икономическа изгода 
от нестабилността в развитието на цените.  
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Пета група, CFDs върху борсово търгувани фондове  
През последните десетилетия, широко разпространение получават борсовите 

търговски фондове (Exchange-Traded Funds, ETF). Те представляват портфейли от 
ценни книги, подбрани по различни признаци – принадлежност към фондови индек-
си, сектора на промишлеността и услугите, стоковите активи, ценните книги и дру-
ги. ETFs e портфейл от активи, който е формиран от финансовите инженери, с цел 
диверсификация на рискове, минимализация на данъчната тежест и оптимизация на 
печалбата. 

Принципната схема за създаване на фондове от подобен характер, прилича на 
конструкцията на фондовите индекси: избира се определена кошница от акции на 
компании, влизащи в един или друг индекс, след което на тази кошница от акции се 
емитира нова ценна книга. Тя се котира в някакъв мащаб към базовия индекс, а 
самите акции се складират като депозитарни. По този начин е създаден първия тър-
говски фонд „ETF-Exchange-Traded Funds: SPDR S&P 500 ETF (SPY).“ Коментира-
ният търговски фонд и борсовия индекс Standart&Poor’s 500, практически съвпадат –  
фонда ETF (SPY) копира фондовия индекс в мащаб 1:10.  

Историята на борсово търгуваните фондове започва през края на осемдесетте 
години на миналия век. Те придобиват по-широка популярност едва през 1993 г., 
когато Нейтън Мост (Nathan Most) и Стивън Блум (Steve Blum) създават и раз-
работват депозитарните разписки на Standard & Poor's, известни още като SPDRs, 
или „Spiders” (в превод от английски „паяци“), превръщайки се в най-големия ETF в 
света. 

Първите американски ETFs са имали своя генезис още в 1989 г., с индекса 
„Index Participation Shares, an S&P 500 proxy”, който е търгуван както на Американ-
ската фондова борса (American Stock Exchange), така и на фондовата борса на 
Филаделфия (Philadelphia Stock Exchange). Този продукт е краткосрочен, тъй като 
след съдебен иск от страна на Chicago Mercantile Exchange (CME), стартира проце-
дура за спиране на продажбите в САЩ. 

Подобен продукт е Toronto Index Participation Shares, който започва да се тър-
гува на фондовата борса в Торонто (Toronto Stock Exchange, TSE) през 1990 г. 
Акциите на компаниите, които проследяват TSE първоначално са 35, но след това 
TSE 100 добива по-голяма приложимост.15 

Нарастването на борсово търгуваните фондове през последните десет години е 
твърде динамично. В близко време се очаква тази тенденция да продължи с нов 
борсов инструментариум. Съгласно международната консултингова компания 
„McKinsey&Company“, общият обем на активите под управление на борсови фондо-
ве се удвоява и от 1.7 млрд. през 2011 г. достига до нивата 4.7-5.0 млрд. долара към 
края на 2014 година.16 

С други думи, борсовите фондове повтарят изменението на цените на фон-
довите индекси на целия пазар и отделните отрасли, облигации, стоково-суровин-

                                                            

15  Gastineau, Gary (2002). The History and Structure of ETFs – and Some Competitors. The 
Exchange-Traded Funds Manual. John Wiley and Sons, 2002, p. 31-32: The History and Structure 
of ETFs – and Some Competitors.  
16  Цит. от: Аналитический отчет на компания McKinsey&Co „The Second Act Beginsfor 
ETF”, август 2011 года. [Виж: Инвестиции в акции и облигации ведущих биржевых фондов с 
Saxo Bank./http://ru.saxobank.com/trading-products/etfs/ (2015-11-25)]  
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ни и други активи. Търгуемите на борсата фондове са в корелационна връзка с ин-
дикаторите на глобалния финансов пазар – облигации, сектори на реалния пазар, 
пазарите на суровинни стоки и други активи.   

ETF е инвестиционен фонд, отразяващ стойността на индекса или кошница от 
активи и „котирайки се на борсата като акция“.17 Индексният фонд е инвести-
ционен, тъюй като отразява стойността на индекса или валутната кошница на акти-
ва и се котира на борсата като акция. Така например, „AvaTrade“ е един от първите 
брокери на пазара Форекс, който въведе контрактите за разлика върху стойността на 
борсови фондове. В настоящият момент предлага чрез платформите MetaTrader 4 и 
AvaTrader над 25 такива фондове за търговия, които отразяват основните индекси, 
отраслови сектори и региони. Някои от по-значимите структури на брокера включ-
ват: 

 Dow Jones U.S. Home Construction Index Fund – отразява динамиката на 
сектора от недвижимости на фондовия пазар в САЩ; 
 MSCI Brazil Index Fund, отчита динамиката на фондовия пазар в Бразилия; 
 Market Vectors TR Gold Miners – представя акциите на котираните компании, 
занимаващи се със златодобив; 
 MSCI South Korea Index Fund – отразява динамиката на фондовия пазар в 
Южна Корея, Сеул; 
 Energy Select Sector SPDR, дава представа за всички компании, работещи в 
енергийния сектор. 

 

Благодарение на своята достъпност и функционалност борсовите фондове ста-
ват широко популярни сред средите на трейдърите, които желаят да диверсифици-
рат своите портфейли. В контекста на посоченото, един от първите борсови търгов-
ски фондове „USO – United States Oil“, оперира с фючърсни контракти на суров пет-
рол, и наличен нефт в базата Cushing, Oklahoma. 

Съществуват още фондове, които използват заемни средства за да показват до-
ходност превишаваща 2-3 пъти стойността на базовия индекс. Например, борсовият 
търговски фонд Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x Shares – EDC е формиран 
на базата на индекса MSCI Emerging Markets Index. Той показва, че при нарастване 
на индекса с 1 пункт, стойността на фонда се изменя 3 пъти.18 Saxo Bank предлага 
над 1500 борсови (ETFs) и суровинни (Exchange traded commodities, ETC19) фондове 
на най-търгуемите емитенти. От тях над 450 служат като базов актив за контракти 
за разлики. Те се котират на Лондонската фондова борса и на борсата Euronext. 

 

Различаваме следните по-важни видове борсово търгуеми фондове с помощта 
на контракти за разлики: 

 индексни ETFs (Index ETFs); 
 стокови ETFs (Commodity ETFs); 
 облигационни ETFs (Bond ETFs); 
 валутни ETFs (Currency ETFs); 

                                                            

17  Exchange-traded fund./ https://en.wikipedia.org/wiki/Exchange-traded_fund (2015-11-26) 
18 ETF - Exchange-Traded Funds.../ http://www.victoryinvestors.com/etf-exchange-traded-funds 
(2015-11-26) 
19  Търгуеми суровинни фондове - това са ценни книги, допуснати за търговия на борсите и 
позволяващи на инвеститорите да осъществяват своите мотиви в такъв клас активи, като 
суровинни стоки като природен газ, суров петрол, парникови емисии, злато, сребро и други.  
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 активно управлявани ETFs (Actively managed ETFs); 
 борсово търгувани фондове с ливъридж (Leverage ETFs)20. 
 

Най-популярните индекси за суровинни стоки в средите на инвеститорите са 
тези от семействата на DJAIG (Dow Jones – AIG Commodity Index) и S&P GSCI 
(formerly the Goldman Sachs Commodity Index). Всяка група се състои от базови 
субиндекси, отразяващи динамиката на отделната борсово търгувана стока (напри-
мер, злато или сребро), субиндекси, отразяващи динамиката на типовете суровинни 
стоки [например, Brent (LHS) или WTI (RHS)] и общ своден индекс. 

Търгуемите суровинни фондове могат да съществуват неограничено време. От 
законодателна гледна точка ETCs са дългови задължения, съответстващи на профи-
ла на емитента. В случай на несъстоятелност на емитента е налице и липса на дос-
тъп до надлежните активи, които са обезпечени с емитирани задължения. Като след-
ствие от реплицираната динамика21 на суровинните стоки се изисква нови покупко-
продажби (rollover). Тази процедура води до допълнителни печалби (rolling profits), 
или разходи (rolling cost), в зависимост от временната структура на стойността на 
парите и очакванията на участниците на суровинния пазар за бъдещата стойност на 
активите. Важен аспект е поддържането на сравнение между спот цената на суро-
винната стока и значенията на индекса върху нея. 

Първият, и все още най-голям пазар на парникови емисии e международната 
система за квоти за емисии на парникови газове за търговия, СТЕ на ЕС.22 Тя об-
хваща повече от 11,000 електроцентрали и промишлени инсталации в 31 страни, 
емисиите на въглероден диоксид (CO2) от електроцентрали, широка гама от енерго-
емки отрасли на индустрията и търговските авиокомпании. Включени са и емисиите 
на азотен оксид от производството на някои киселини и емисиите на флуорирани 
емулсии от производството на алуминий.  

 

Главните преимущества на инвестициите в борсови фондове, с помощта на 
ETFs отразяват: 

- възможностите на маржинална търговия с ETFs; 
- техническо обезпечение на късите („голи“ или „празни“) продажби на борсо-

ви фондове, дава възможност да се заработват пари и при „падащи пазари“, т.е. по 
подобие на конструкцията на хедж-фонда се играе на понижаване, ако се предпола-
га, че цената на ETF ще спада в бъдеще. 

Структурата на пазарите на борсово търгувани фондове рефлектира върху пър-
вичния и вторичния пазар на тези инструменти. Основната особеност на ETF се зак-
лючава в разделението на пазара – първичен (емитиране и погасяване на акциите на 
фонда) и вторичен (борсово и извънборсово) обращение. 

 

На първичния пазар се допускат само упълномощени от фонда лица, оторизи-
рани и лицензирани участници, които имат право да: 

 инициират емитирането на акции, т.е. да оформят кошницата ценни книги, 
съответстващи на състава на индекса, или парични средства на акции на ETF. За 
                                                            

20  Виж за подробности: Securities and Exchange commission. Federal Register/ Vol. 73, No 53/ 
Tuesday, March 18, 2008. Proposed Rules, 14618 
21  В смисъл, че реплицираните бази данни, които са създадени в по-ранни форматни версии, 
не могат да се записват в новия файлов формат. 
22  Виж за подробности: Цялост и прилагане на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ 
на ЕС)./ http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_06/SR15_06_BG.pdf (2015-11-26) 
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създаване на ефекта от мащаба, акциите се емитират на крупни блокове (партиди), 
като правило по 50000 акции; 

 погасяване на акции – да се обменят акции на фонда в кошницата от ценни 
книги. 

Вторичният пазар на ETF e достъпен както за юридически, така и за физически 
лица без ограничения на квалификацията. На този пазар не се провежда подписка и 
погашение, а се осъществяват сделки по покупко-продажбата на CFDs по подобие 
на търговията на акции на компаниите. 

 

Правното регулиране на трейдинга с ETFs върху борсово търгуемите фондове 
е различно: 

 американските фондове ETF като правило се основават на Закона за открива-
не на взаимни фондове от 1940 г. Те могат да бъдат структурирани във фор-
мата на инвестиционен тръст. За регистрацията на фонда, ETF-провайдерът 
подава заявка в SEC; 
 европейските ETFs обикновено се регистрират на базата на Директиви за ко-
лективните инвестиции (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities, UCITS), актуална от 2009 година. Важна особеност е тяхната от-
критост за по-компактни институционални инвеститори. Тя включва както 
твърда регламентация на активите, своеобразните процедури за управление 
на рискове, така и разкриването на информация; 
 европейските UCITS ETFs могат да се „паспортизират“ от един пазар на 
друг. Например, фонд може да е структуриран в Дания или Нигерландия, а 
след това да е допуснат до обращение по опростена процедура в друга страна 
от Еврозоната; 
 в Руската федерация обращението на ETF на борсата се регулира от статия 

51.1. ФЗ-39 от „О рынке ценных бумаг“ и „Приказом ФСФР 10/5 от 9 февруари 
2010 г. 

 
Достигнати изводи: 

Първи извод 
CFDs върху борсово търгувани фондове са удобен инструмент за хеджиране 

на рискове и инвестиране на средства в устойчиви финансови пазари. По-ниските 
разходи, гъвкавостта на упражняваните стратегии ги правят привлекателна ин-
вестиция за по-опитните трейдъри и хеджьори. 

Втори извод 
Операциите по покупко-продажба на борсови фондове не се отличава от ана-

логичните операции с листвани ценни книги. Те обаче позволяват да се реализира 
не само пасивна стратегия за управление на риска, но и индексна стратегия за ин-
вестиране при минимални трансакционни разходи. 

Трети извод 
Всеки борсово търгуван фонд с помощта на CFDs дублира структурата на 

един от фондовите индекси, което позволява на трейдърите да инвестират непос-
редствено в борсови индикатори върху акции. Съществуват ETFs, които повта-
рят структурата на облигационните, суровинните и валутните индекси. За това 
борсово търгуемите фондове са добър инструмент както за диверсификация на 
инвестициони портфейли, така и за хеджиране на финансови рискове.  
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Abstract: In this article the results of studies related to improving the energy efficiency of 
a building are shown. The study of the production of hot water for household needs using 
renewable energy source is done. Data showing correlation of the monthly heating load 
for a home with a certain number of inhabitants are discussed. The replacement ratio is 
part of the thermal capacity of the building, obtained from a renewable energy source is 
calculated. 
 

Key words: energy efficiency, renewable energy, hot water. 
 
 

Въведение 
 

Прогресивното развитие на човечеството е пряко свързано с нарастващото 
потребление на енергия. Съвременните мащаби на производство и потребление на 
енергия, и особено перспективите в развитието впечатляват, но предизвикват и тре-
вога, причините за която носят икономически, технологичен и екологичен характер. 
При така съществуващата сложна структура на световната енергетика, при която ос-
новното количество енергия се получава от изгарянето на природни горива (въгли-
ща, газ, нефтопродукти и др.), запасите на които макар и огромни не са неограниче-
ни, по прогнози, в близко бъдеще ще се усети недостиг на органично гориво, т.е. на 
енергия. 

Освен това, отпадъците от съвременните енергийни системи са значителни, съ-
държат голямо количество вредни компоненти, замърсяващи околната среда. Еко-
логичните проблеми се провокират и от топлинното замърсяване, доколкото всяка 
форма на енергия в крайна сметка се трансформира в топлина, която бавно и неиз-
бежно води до глобалното повишаване на температурите. 

Сред източниците на енергия има и такива, които притежават уникални 
свойства: те са практически неизчерпаеми, екологично чисти и икономически из-
годни. Все още не се използват толкова ефективно и мащабно като традиционните 
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източници. Такива са слънчевото излъчване, енергията от вятъра, химическата енер-
гия от биомасата, енергията от морските вълни, океанските приливи, геотермалните 
източници. Ефективното им усвояване е вече необходимост, което налага разработ-
ката усъвършенстването и внедряването на нови енергетични системи, които биха 
довели до значителен икономически и социален ефект. 

Слънчевата енергия е практически вечна, тя е огромен източник за електро-
снабдяване, не води до замърсяване на околната среда (мощността на слънчевото 
излъчване към Земята за година се оценява на 20 милиарда киловата). Не случайно 
първият, който е формулирал основните правила за използване на слънчевата енер-
гия в сградите е бил Сократ (470...399 пр.н.е.). Както е посочено в записките на 
Ксенофонт Афинский Сократ говори за следното: „...в домовете, ориентирани на юг 
през зимата слънцето прониква през вратите, но през лятото, когато то е точно над 
главите ни и над покривите, там е сянка. Затова, ако приемем това разположение за 
най-добро, то трябва да стоим южната част на сградите по-висока, за да ловим зим-
ното слънце, а северната – по-ниска, за да пречим на студените ветрове”. 

Основните проблеми по използването обаче на слънчевата енергия са високата 
цена, неравномерната интензивност в отделните часове от деня и годината и геог-
рафското разположение. 

Ключов проблем е също и проблемът за акумулирането ù. Ако неравномер-
ността на излъчването и необходимостта от създаването на устройства за концент-
рация се определят от технико-икономическите характеристики на използваните 
системи, то дискретността на постъпването на енергията изисква решения, свързани 
с акумулирането. 

В технически смисъл използването на слънчевата радиация има два аспекта – 
електроснабдяване и топло и горещо водоснабдяване. Осъществяването на подобни 
системи е свързано с ниската плътност на слънчевата радиация, което изисква голя-
ма площ на енергоприемника. Разработените концентратори на енергия изискват 
повърхност и оскъпяват системите. За осигуряване на постоянно захранване от вто-
ричен енергоносител са необходими акумулатори. Това повишава цената на получе-
ната енергия. Затова се работи по създаване на слънчеви системи с термодинамичен 
цикъл на преобразуване, т.е. с използване на системи, аналогични на съвременните 
топлинни централи.  

В повечето страни годишното количество слънчева радиация, падаща върху 
покривите на жилищните домове значително превъзхожда енергията, необходима за 
тяхното отопление или охлаждане. Затова е естествено да се работи в направление 
на използването на слънчевата енергия за подобни цели. Пример за подобен тип 
разработки са слънчевите водонагревателни системи (СВС), предназначени за полу-
чаването на топла вода. Те включват топлообменни устройства за улавянето на 
слънчевата радиация, преобразуването ù в топлинна енергия, акумулирането и пре-
даването и на междинен топлоносител и доставката ù на потребител.  

Има два основни типа системи за слънчево топлоснабдяване – с естествена 
(Фиг. 1, А) и принудителна (Фиг. 1, Б) циркулация на топлоносителя. Ако в контура 
на колектора и в акумулатора се използва вода, то системата е едноконтурна. За 
предотвратяването на замръзване може да се ползва антифриз и системата се изпъл-
нява с двуконтурна схема (Фиг. 2). За неголеми потребители най-често се ползва ва-
риант без използване на помпа. 

Слънчевите системи за топлоснабдяване препоръчително се използват след 
технико-икономическа обосновка, включваща отчитане на следните фактори: сезон-
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но топлоснабдяване или режим на потребление с максимално натоварване през лет-
ния период; висока цена на топлинната енергия, получена с традиционни източници 
на топлина; високи средногодишни стойности на интензивността на постъпване на 
слънчева радиация и голям брой слънчеви дни; наличие на площи за разполагане на 
колектори, липса на засенчване на колестора от околни сгради; повишаване на 
изискванията към чистотата на околната среда; икономия на ресурси. 

 
 

 
 

Фиг. 1. Системи за слънчево топлоснабдяване.  
1– колектор, 2 – съд-акумулатор, 3 – помпа, 4 – смесителен вентил 

 
 

 
 
Фиг. 2. 1– слънчев колектор, 2 – акумулатор на топлина, 3 – топлообменник, 

4 – резервен (допълнителен) източник на енергия, 5 – помпа, 6 – предпазен клапан 
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИТЕ  
ЗА СЛЪНЧЕВО ТОПЛО- И ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 
 

При определяне на ефективността на получаване на топлина от слънчевото из-
лъчване в един или друг регион или точка с определени географски координати ин-
формацията за климатичните условия не е достатъчна. Необходимо е да се имат 
предвид и данните, характеризиращи ефективността на използването на слънчевата 
система (най-вече при използването на плоски колектори). Съществуващите методи 
за пресмятане позволяват на база на получените климатични данни с отчитането на 
характеристиките на оборудването да се определят основните параметри на актив-
ните слънчеви системи: коефициент на заместване на топлоснабдяването на даден 
обект f (частта слънчева енергия, използвана за топлоснабдяване) за даден период 
от време (месец, сезон, година); полезната производителност на системата за този 
период; площта на слънчевия колектор. 

Инженерните методи за проектиране на системи за слънчево топлоснабдяване 
могат да се обединят в три групи. Всички тези методи обаче дават възможност да се 
определи годишната производителност на системата, но не дават информация за ди-
намиката на процесите, протичащи в нея. 

Методите от първата група се отнасят за системи, в които работната темпера-
тура на слънчевия колектор е известна. Един от тези методи се основава на анализа 
на часовите метеорологични данни, с цел определяне на частта от месечните стой-
ности на слънчевата радиация, превишаваща дадено критично ниво. Друг метод е 
методът на топлинните таблици на Морс, който разглежда производителността на 
колектора като функция на неговите параметри, място и ориентация, при условие за 
постоянна температура на течността на входа.  

Втората група методи апроксимират резултатите от проведено детайлно моде-
лиране. Пример за такъв метод е методът на f-диаграмите, основа за създаване на 
метод за апроксимация на характеристиките на работата на системата. 

Третата група инженерни методи включва методи, при които моделирането се 
прави за характерни дни, а резултатите се ползват при дългосрочните прогнози и 
характеристики. При метода SOLCOST например, се моделират ясни и облачни дни, 
а след това за оценката на месечните характеристики резултатите се усредняват на 
база средна облачност.  

Методът на f-диаграмите служи за оценка на годишната  производителност на 
активни системи за отопление на сгради и е средство за оценяване на частта от ме-
сечното топлинно натоварване, която се реализира за сметка на слънчевата радиа-
ция. Определящ параметър е площта на слънчевите колектори, второстепенни пара-
метри са типа на колектора, капацитета на съда-акумулатор, разходите на работна 
течност, размерите на топлообменниците. Получените корелационни съотношения 
представляват f-часта на покриване на месечното топлинно натоварване (за отопле-
ние и горещо водоснабдяване) за сметка на слънчевата радиация като функция на 
два безразмерни параметъра. Първият параметър е свързан с отношението загуби на 
колектора – топлинно натоварване, а вторият с отношението погълната слънчева 
енергия – топлинно натоварване. Диаграмите са разработени за три типа конструк-
ции – течна и въздушна система за отопление (и горещо водоснабдяване) и за сис-
теми само за горещо водоснабдяване. 
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При създаване на слънчевата система за топлоснабдяване е важно да бъдат 
определени следните характеристики на системата: 

 

 Месечното топлинно натоварване на системата при зададен обем на 
сградата и средна месечна температура на въздуха за отопление и гореща вода: 

 

(1)                          топл.мес 0 сгр. вътр. външ. sQ =q .α.V . t -t n  

                           гор.вода мес г .в . p г .в . ст.в .Q =G N. c . t t  

Където: 
– qO – специфична отоплителна характеристика на сградата (W/m3 OC);  
– α – поправъчен коефициент; 
– VСГР – обем на сградата; 
– t вътр. – температура в сградата (OC);  
– t външ. – средна месечна температура на външния въздух; 
– ns – брой секунди в месеца;  
– GГВ – специфичен разход на гореща вода; 
– N – брой живущи в сградата;  
– СР – специфична топоплоемкост на водата;  
– tГВ – температура на горещата вода;  
– tСВ – температура на студената вода. 

 Приход на слънчева радиация 
В слънчевите системи за получаване на гореща вода най-често се ползват 

плоски слънчеви колектори, монтирани в наклонено положение. Средно месечния 
дневен приход на сумарна слънчева радиация върху наклонена повърхност може да 
се определи от зависимостта: 

 

(2)                 2
KЕ E.R MJ / m , 

Където: 
– Е – средно месечен дневен приход на слънчева радиация върху хоризонтал-

на повърхност;  
– R – отношение на средно месечните дневни приходи на слънчева радиация 

на наклонена и хоризонтална повърхност. 
 

При положение, че дифузната радиация е изотропна (равномерно разпреде-
лена):  

 

(3)   дн днЕ Е 1 cos 1 cos
Е 1 М

Е Е 2 2

                   
, 

Където:  
– Едн – средно месечен дневен приход на дифузна слънчева радиация върху 

хоризонтална повърхност; 
– М  –  отношение на средно месечните дневни приходи на слънчева радиа-

ция върху наклонена и хоризонтална повърхност; 
– β    –    ъгъл на наклона спрямо хоризонта; 
– ε   –   отражателна способност на земята, изменяща се в зависимост от сте-

пента на снежната покривка. 
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Първият, вторият и третият член на уравнение (3) са съответно частта на пря-
ката, дифузна и отразена от земята върху повърхността на колектора радиация. 
Доказано е, че отношението Едн/E се определя основно от показателя за облачност 
„Кm”, който зависи от стойността на слънчевата радиация върху хоризонтална 
повърхност извън пределите на атмосферата. 

 Коефициента заместване на(f-МЕТОД) 
Енергетичният баланс на системата за слънчево топлоснабдяване за месец 

може да се представи във вида: 
 

(4)   г .в .Q Q Е U     

Където: 
– Q      –  месечен добив на топлина от слънчевата система;  
– Qг.в –  месечно натоварване за гореща вода; 
– E      –  общо количество енергия, получено от дублиращ източник; 
– �U   –  изменение на количеството енергия в акумулиращата система.  
 
При размерите на акумулаторите, обикновено използвани в подобен вид сис-

теми, разликата �U е много малка в сравнение с другите членове на (4) и може да се 
приеме за нула. Тогава уравнение (4) може да се запише във вида: 

(5)    г .в . г .в . г .в .f Q Е / Q Q / Q U     

Където: 
– f – част от месечното топлинно натоварване, осигурено от слънчевата енергия. 
 

Уравнение (5) не може да се използва при определяне на f, т.к. величината Q е 
сложна функция на падащото излъчване, температурата на околната среда и топ-
линното натоварване.  

На база на разгледаните параметри, от които зависи Q, се предполага, че кое-
фициентът на заместване f емпирично може да се свърже с два безразмерни ком-
плекса X и Y: 

(6)  
м
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Където: 
– '

R RF / F  е поправъчен коефициент, отчитащ влиянието на топлообменника;  

– FR – коефициент на отвеждане на топлина от колектора; 
– Кк – пълен коефициент на топлинните загуби на колектора, W/( m2•˚С);  
– tбаз. – базова температура, приема се 100 0С; 
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– tок.ср. – температура на околната среда; 
– nд     – брой дни в месеца; 
– Vак – обем на акумулатора; 
– А   – площ на слънчевия колектор; 
– Cр – топлоемкост на топлоносителя в контура на слънчевия колектор; 
– Ccmin – по-малката стойност на водния еквивалент в топлообменника; 
– G – разход на гореща вода на човек;  
– �с – ефективност на топлообменника; 
– (��)n – пропускателна (�) способност на прозрачното покритие и поглъ-

щателна способност (�) на пластината при слънчево излъчване по нор-
малата спрямо равнината. 

 
Зависимостта между N, Y и f се апроксимира с израза: 

 
(8)    2 2 3f 1.029Y 0.065X 0.245Y 0.0018X 0.0215Y     , 0<Y<3, 0<X<18 
 

Безразмерните величини X и Y имат определен физически смисъл: Y може да 
се тълкува като отношение на количеството енергия, погълнато от пластината на ко-
лектора за месец към пълното топлинно натоварване, а Х – като отношение на ме-
сечните топлинни загуби на колектора при базова температура към пълното месеч-
но топлинно натоварване. 

При определяне на характеристиките на система за слънчево топлоснабдяване, 
когато горещото водоснабдяване е преобладаващо или единствено, температурата 
на водата във водопровода, както и минимално допустимата температура на горе-
щата вода са определящи. Доколкото средната работна температура на системата, а 
следователно и загубите на топлина в колектора зависят от тези температури, може 
да се предположи, че изразяването на Х, характеризиращо загубите на топлина от 
колектора може да се коригира така, че да се отчете влиянието на температурите. 

Ако месечната стойност на Х се умножи с поправъчен коефициент, то  
f-методът може да се приложи за определяне на месечните стойности f, получени в 
системата за горещо водоснабдяване. 

 
 

II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
СИСТЕМА ЗА ТОПЛА ВОДА СЪС СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР  
ЗА КОНКРЕТЕН ПОТРЕБИТЕЛ 

 

Системата за слънчево топлоснабдяване за битови нужди е разположена върху 
сграда, намираща се на � = 42,30 сев. ширина.  

Колекторът трябва да осигурява нагряване на водата до 60ºC за петчленна 
фамилия, всеки член от която разходва дневно 43,2 литра.  

Температурата на студената вода е 15 OC през лятото и 5 0С – през зимата. 
Колекторът има площ 2 m2 и е наклонен под ъгъл β = �, строго ориентиран на юг.  

Специфичният обем на водата в съда-акумулатор е 95 l/m3. 
Обемът на сградата е 100 m3, температурата в сградата 20 0С, средната месеч-

на температура на външния въздух за отоплителния период е 12,7 OC. 
На база на изложените изходни данни, при използване на метеорологични дан-

ни за определен период, бяха получени следните резултати:  
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 Месечно топлинно натоварване на системата – Фиг. 1. 
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Фиг. 1. Резултати за месечното топлинно натоварване на системата: 
Qот. – енергия за отопление, Qг.в. – енергия за гореща вода, 

Qмес. – общо количество топлинна енергия за месец 

 
 Средно месечен дневен приход на слънчева радиация на наклонена 

повърхност – фиг. 2. 
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Фиг. 2. Енергия, получена от слънчевото излъчване 
по месеци за наклонена площадка 
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 Коефициента на заместване f  –  Фиг. 3. 
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Фиг. 3. Стойности на коефициента на заместване на топлинното натоварване  
на системата за сметка на слънчевата радиация 

 
Изводи 
 

Представените резултати от изследванията за оценяване на възможностите за 
получаване на топлинна енергия за производство на гореща вода от слънчева ради-
ация за конкретен потребител показват, че коефициентът на заместване на топлин-
ното натоварване през зимните месеци се изменя в малки граници (Фиг. 3).  
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Фиг. 4. Количество топлинна енергия, получена в системата за сметка  

на слънчевото излъчване за колектор с площ A=2 m2 
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През месеците април - октомври, когато интензивността на слънчевото греене 
е по-голяма, коефициентът на заместване варира в границите от 0.6 до 1. Количест-
вото топлинна енергия, получено от системата е най-близко до реалните нужди на 
потребителя през месеците април, май, и юли-октомври. (Фиг. 4). 
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SOCIAL MEDIA IMAGE-MAKING 
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Abstract: The issue of image-making on social media is receiving considerable attention 
these days due to the advent of the do-it-yourself PR2.0 and PR3.0. The purpose of this 
paper is to raise readers’ awareness of the benefits and the downsides of social media as 
the ubiquitous space for self-expression and influencing audiences. Addressed are the 
stages of social media markeing plan and the steps to be taken to avoid significant image-
making faux pas online.  
 
Key words: Social media, identity, profile, image, image-making 

 

 
Why social media matters to image-making  
 

Whether we like it or not, social media is here to stay until some other trendier, more 
functional or attractive communication channel has been invented. And while it is here we 
should beware of its dark side and make the most of its light side. The focus of this paper 
is twofold – to identify the benefits of image-making on social media and to reiterate the 
pitfalls of being on social media oblivious of ethics, morals, responsibilities, netiquette, 
and even spelling.    

Social media matters very much today because it brings about added social influence 
to personal and corporate endeavors. People’s buying behaviour and preferences, 
friendships and loyalties, staff recruitment and retention, actions and attitudes are 
impacted, among other factors, by the personal, community and business images exhibited 
on Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn, and the other more or less popular 
social networking sites.  

We should not forget at any time that social media is not for friends and 
acquaintances only and that the projection of the negative aspects of our personality 
online can have an adverse effect on our academic progress, job search, relations with 
colleagues, and private and professional partners. If we use social media in a 
knowledgeable way, we can benefit from the opportunity that it presents to create the all 
important strong first impression after it has been carefully thought out and properly 
staged. We can be our best or worst image-makers. It all depends on how we ‘dwell’ in 
social media.  

The proper image can enhance business productivity, popularity, traffic and sales. 
Online images can produce an immediate effect on users, employers or partners because 
people still have faith in the maxim „Seeing is believing” albeit they know that there is a 
lot of manipulation (intentional or unintentional) in virtual communication. In image-
making the goal is always to influence the receiver in a particular way and to benefit from 
the resulting bahaviour and emotions. 
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Identity, Profile and Image 
 
Given the confusion concerning the concepts of identity, profile and image, for the 

purpose of greater clarity, they are defined below in view of the way they are used by the 
author of this paper. 

 
Identity is somebody’s personality or the personality of a company. It is what a 

person or a company unquestionably is and relates to their inherent and essential 
characteristics. An identity can be concealed or disguised but it remains the same despite 
the efforts of image-makers unless the person or the company chooses to work on their 
characteristics and become better versions of themselves.   

 
Profile means the „picture” of the person or the company that is sent to the 

audiences. Corporate or personal profile is created entirely by the company or the person 
and may differ from or match their image as it is perceived by the stakeholders.  

 
Image relates to the way a person or a company is perceived by the audiences and 

the impact it makes on them and their decisions regarding their choices or allegiances. As 
perceptions, “images can be natural or constructed” [5].  

To be perceived in the desired way the person himself or an image-maker works on 
the image. As early as 1961 in his book „The Image: A Guide to Pseudo-Events in 
America” Daniel Boorstin says: „An image is synthetic. It is planned: created especially to 
serve a purpose, to make a certain kind of impression.” A person's image is „a visible 
public personality as distinguished from an inward private character.” [1:185]. Boorstin 
goes on to say that the image can be manipulated and engineered in such a way as to 
become „the public portrait” which always diverges from the original to a smaller or a 
larger extent. To him it is „a psedo-ideal”. Today, more than 50 years later this 
understanding of image is, perhaps, even more valid. There are, of course, images which 
truthfully reflect the real identity of a person or an organization. In these cases there is 
nothing that needs to be hidden, distorted, made up, coiffured, or exaggerated in order to 
be liked by the audiences. However, in the majority of cases images are created, sustained, 
brushed up, and meticulously projected by their prototypes or by the image-makers 
because a positive image is almost always the goal.  

Technology today offers unprecedented opportunities for image-making which did 
not exist when Boorstin, a man with foresight, wrote his seminal book about image. Social 
media is empowering its users in a unique way by providing them with large scale profile 
integration but is also presenting them with the challenge to manage properly their digital 
personalities. 

 
The Positive Self-Image  
 

The end of the 20th and the first couple of decades of the 21st century have witnessed 
unique phenomena such as ‘do-it-yourself’ journalism, ‘do-it-yourself’ PR and, more 
specifically, ‘do-it-yourself’ image-making. Social media is the perfect platform for self-
expression, sharing and making yourself visible to the public in the desired way. The lack 
of strict censorship, rules and editing provide the freedom that can be either used or 
abused.  

Image-making on social media can be in the hands of the individual, who becomes 
his/her self-promoter, or of a professional image-maker when corporate image or that of a 
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celebrity or a politician is the goal. In both instances the steps to creating and sustaining a 
powerful and engaging image are the same.  

The best starting point for projecting a positive image on social media is the positive 
self-image. If it is lacking, it should be developed consciously like a skill. People who 
have low self-esteem cannot expect to launch an impressive online image. By working 
inside out positive thinking can be attained. There are a lot of strategies leading to positive 
thoughts and self-appreciation such as avoiding negative exaggerations about the self; 
accepting that as a human being you are not perfect or flawless; not blaming yourself for 
other people’s mistakes; focusing on the brighter side of people and events, and on what 
you can do rather than on what you can’t do; and being ready to forgive and forget. These 
are but a few of the ways which can tip the scales toward positive thinking and the 
resulting positive self-image. The truth is that if you have and project a positive self-
image, online users are more likely to perceive you as a positive, competent and worthy 
person. 

 
Marketing your Image on Social Media 
 

As a fairly recent phenomenon in the history of mass communication social media is 
not fully and appropriately understood and/or employed in image-making. And, perhaps, 
will never be as its development will always be ahead of the businesses’ preparation and 
staffing to make the most of what it has to offer in terms of channels and applications. 
However, this should not be an excuse for approaching the issue of image-making on 
social media randomly, sporadically and without envisaging possible if not concrete gains.  

There is not much room for innovation in the stages of a social media marketing 
plan and no matter what they are called they are basically the following:  

 

Stage 1:   Choice of social media 
Not all social media are appropriate and effective for every individual or every 

business and for every situation. Aiming to be on all social media can be a waste of time 
and may not lead to the desired effect. The choice of social media is determined by a 
number of considerations.  

 Targeted audiences – The people you want to reach and impress prefer particular 
social media which can be determined by age, social and educational 
background, and professional interests.  

 Staff (for businesses) and/or free time (for individuals) – You should have the 
resources to maintain actively your presence on social media.  

 Statistics – Statistics do change but they are still a good indicator of the 
demographics of the people who use social media.  

 Privacy and accessibility – Some social media create an internet presence which 
makes you more visible and easily accessible by the audiences whereas others 
allow you to manage your privacy.  

 

Stage 2: Initial profile outline 
Filling out the personal or corporate profile completely and updating it with written 

and visual information is the initial evidence for professionalism, consistency, and serious 
intentions. The images you choose to include on different social media should be similar 
so that they are easily associated with the same entity. Avoiding confusing and ambiguous 
information is an advantage which sets you apart from other users and is a testimony of 
trustworthiness. 
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Stage 3:   Deciding on posting strategy 
This involves making decisions about the what, when, why and how of posting. 

Content is always very important and regards relevance, volume, and type of postings – 
text, pictures or videos. The time of posting is important because different social media 
users tend to be online at particular times. Posting materials while an event is in process, 
immediately after it is over or after a certain period of time also deserves consideration. 
Postings will be efficient if there is a specific reason for them to be on social media and 
this relates to the question of why. The how of posting is often neglected and often 
interesting and important information can go unnoticed because of that. The format, 
spelling and grammar come into play here.  

 

Stage 4:   Sustaining the desired image 
Sustaining the desired image involves a lot of action. Your postings should be 

relevant to the social network you have chosen. Providing useful information to your 
followers that can help them resolve problems will give you considerable leverage in 
supporting a positive image. Thus you can become a social influence and be appreciated 
not just for the interesting pictures, videos or witty comments you post. If you understand 
well the needs and interests of the online community, you can inspire them to participate 
in laudable social campaigns. Thus you can become a social influencer.  

 

Stage 5:   Analysis of impact on audiences  
For the majority of people it is important to know how their online persona is 

perceived by the audiences on virtual networks. While institutions and companies usually 
have budget allocated for measuring and analyzing the impact on social media audiences 
of their image, most users do not. The way to deal with the lack of funds for a sound 
analysis of the impact on online audiences can be counteracted to some extent by carefully 
managing your own presence in the virtual world. Another way of putting it is to foresee 
and prevent possible faux pas.   

 

Stage 6:   Making improvements: Do’s and Don’ts  
 Avoid negative content and try to create only positive content. 

You hear such advice all the time and yet, social media abound in content which 
harms the users’ images. Sometimes a hasty or inconsiderate reaction on the web 
can create havoc because as Formichetti puts it „The dark side of social media is 
that, within seconds, anything can be blown out of proportion and taken out of 
context. And it's very difficult not to get swept up in it all” [3]. 

 Decide what your image will be – more professional or more personal and select 
the right media. Some social media allow both for formal and informal outreach 
and are used by individuals and corporate entities alike. Other social media are 
more specifically oriented in one of the two directions – personal and less 
formal, and formal and professional.  

 Do not respond to everything about you on social media. Doing so detracts you 
from more important issues you should deal with regarding your image impact 
factor. The American author and public speaker Timothy Ferriss rightly observes 
that users of social media commit “'social media suicide' all the time by one of 
two ways. Firstly by responding to all criticism, meaning you're never going to 
find time to complete important milestones of your own, and by responding to 
things that don't warrant a response” [2].  
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 Strive to publish only distinctive, high quality content to avoid sinking in a sea of 
mediocrity.   

 Before posting a comment, study the blog or online group for several days to get 
to know the main issues and the kind of people who contribute to make sure your 
postings will be relevant.  

 Do not get involved with online groups dealing with sensitive matter such as 
religion and politics, or unlawful acts and banned movements.  

 Do not ignore the issue of privacy – yours and that of your followers. Avoid the 
unhealthy “exhibitionism” characterized by irresponsible posting of any picture 
or information that you think will make you liked or allow you to benefit one 
way or another. Do not neglect spelling and grammar. They can boost your 
image in the long run even if you, the teenager or the young person, do not 
realize it.  And remember the anecdotal saying that correct punctuation can save 
a life – „Spare him, not kill him” or “Spare him not, kill him”.  

 Think ahead and try to predict if in the foreseeable future you will be happy with 
the trail you have left online.  

 
Conclusion  
 

It is impossible to conclude a topic which is so vast, popular and which is 
experiencing changes at this very moment. Image-making on social media cannot be 
encompassed in a single paper. What can be claimed with some degree of certainty is that 
if properly managed online image can help you achieve the goals you have set – win over 
more customers or political supporters, motivate people to participate in a noble cause, 
turn you into a sought after employee or partner, or just collect more ‘likes’ from among 
your peers. 

Whichever of the above goals you have set for yourself, the simple rules outlined in 
this paper may help you take advantage of the ‘light side’ of social media and avoid 
becoming online something other than you wish to be. It is important to remember that the 
way people perceive you in the virtual world should not differ from the way they perceive 
you in the real world. Eventually the two worlds meet and then the smaller the difference 
between your image online and offline the better.   
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Въведение 
 

Макар слънчевата енергия със своето пряко и косвено действие да е полезна, 
тя има и своите недостатъци – не е така удобна за приложение, например, както 
бензина или природния газ. И дори да я има, тя се получава във вид, който не може 
директно да се използва.  

Това налага да се търсят начини за акумулирането на тази енергия, т.е. нужен е 
акумулатор на енергия, който да действа като свързващо звено (посредник) между 
слънчевата енергия (пряка или непряка) и потребителя. Това звено трябва да отгова-
ря на определени условия: да е удобно за съхранение и транспортиране; да бъде го-
риво, което е приложимо в транспорта, в дома, промишлеността; да отговаря на 
изискванията за екологична чистота; ресурсите му да са по възможност неограничени. 

Водородът най-добре от всички отговаря на по-горе цитираните изисквания. 
При използването му не се отделят вещества, предизвикващи парников ефект, обра-
зуващи смог и киселинни дъждове, с изключение на оксиди на азота, което по прин-
цип може да бъде контролирано. Действително, в горивните клетки оксидите на 
азота напълно липсват. В крайна сметка, продуктите от използването му са само 
електричество и водна пара. Така той се явява едно от най-чистите горива. 

Освен това, водородът е и ефективно гориво. Той може да се конвертира в дру-
ги форми на енергия (механична и електрическа) по-ефективно от другите видове 
горива. 

Като пример –  в автомобилите неговият коефициент на полезно действие е в 
рамките на 60%, докато ефективността на бензина е само 25%. Така водородът се 
оказва 2,5 пъти по-ефективен от бензина. При свръхзвукови самолети водородът е с 
38% по-ефективно гориво. 
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Водородът много добре компенсира недостатъците на слънчевата енергетика и 
обединяването на двата източника на енергия – слънчева радиация и водород е ос-
новата на изграждането на слънчево-водородните енергийни системи (СВЕС). С по-
мощта на тези системи водород може да се получи при използването на слънчевата 
енергия в пряка или непряка форма в зависимост от това, кой метод е по-подходящ. 
След това той може да бъде използван за добив на електрическа енергия или да се 
ползва като гориво.  

Слънчево-водородните енергийни системи са много гъвкави, чисти и ефектив-
ни системи и могат да намерят приложение в почти всички сфери на човешката дей-
ност. С помощта на слънчевата радиация екологично чист водород може да се полу-
чи по четири начина – с пряко нагряване, термохимически, с електролиза и фотолиза.  

Фотолизата (фотодисоциация, фоторазлагане) като химична реакция за полу-
чаване на водород е най-неефективна. 

Прякото нагряване изисква температури от порядъка на 2500-3000 °С за 
получаването на достатъчно голямо количество водород. 

Термохимичният метод не изисква такива температури, но използваните за се-
га изходни материали и технологии го правят достатъчно скъп.  

Електролизата е достатъчно добре изучена като процес, тя успешно се из-
ползва за производство на водород и кислород от водата. Трябва да се обърне вни-
мание и на факта, че когато се използва слънчевата радиация за нагряване на пара 
при използване на метода на пряко нагряване или термохимическия метод, или се 
получава електрическа енергия от производство на водород чрез електролиза, вина-
ги има ограничения, свързани с необходимостта да има слънчева радиация. Поради 
това използването на тези методи изисква търсенето на възможности за съхранение 
на слънчевата енергия с цел производство на електроенергия двадесет и четири часа 
в денонощието.  

 
1. Получаване на електроенергия с помощта на слънчево-водородна 
енергийна система (СВЕС) 

 

1.1. Елементи на системата 
Изследването на процеса за получаване на електроенергия с помощта на СВЕС 

бе проведено при използването на: 
 Фотоволтаична централа, изградена на покрива на БСУ, включваща шест 

фотоволтаични панела с обща инсталирана мощност 1428 Wp (Фиг. 1);  
 

 
 

Фиг. 1. Фотоволтаична централа на покрива на БСУ 
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 Специално инсталирана за целта на изследването метеорологична станция 
(BFU-METEO – система за мониторинг на параметрите на слънчевата радиация, 
температурата, вятъра – Фиг. 1), която дава възможност да се получават данни за 
параметрите на околната среда в реално време на всеки пет минути [1]. Отчита се и 
произведената електроенергия от фотоволтаичната централа; 

 Електролизатор за производството на водород и съхраняването му в резер-
воар. Електролизаторът е модел HYDROFILL-FCH-010 на фирма „Horizon Fuel Cell 
Technologies”. Представлява полимерно-електролитна горивна клетка с обратно 
действие (реверсивна). Произведеният водород се съхранява в специално пригодени 
резервоари. Електролизаторът се захранва от фотоволтаичната централа, което пра-
ви системата изцяло автономна; 

 Горивна клетка, модел H-12 (H-20) (FCS-B12) на фирма „Horizon Fuel Cell 
Technologies”. Представлява модул от горивни клетки от вида PEMFC и включва 13 
последователно свързани единични клетки с обща мощност 20 W; 

 Блок за управление. Използва се Ардуино Uno, микроконтролер на платка с 
Atmega16U2 AVR микроконтролер. Свързването с компютър се осъществява чрез 
USB кабел. Микроконтролерът се програмира да изпълнява следните функции: 
цикъл на късо съединение (100 ms на всеки 10 s), цикъл на прочистване (100 ms на 
всеки 25 s), мониторинг на изходен ток и напрежение, индикации за всеки един 
процес. 

 
1.2. Резултати от проведеното изследване 
С помощта на метеорологичната станция BSU-MS бяха получени експеримен-

тални данни за количеството на слънчевата радиация за определен времеви интер-
вал (фиг. 2). Данните бяха сравнени с информацията, която дава автоматизираната 
система PVGIS за точка с географски координати, съответстващи на тези на БСУ. 

 

Слънчева радиация kWh/m2
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Фиг. 2. Данни за слънчевата радиация за изследвания времеви интервал 
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За изследвания интервал бяха получени данни от системата и за произведената 
електроенергия от фотоволтаичната централа – Фиг. 3. 

С използването на тези данни бе определено количеството водород, което мо-
же да се получи от горивни клетки, имащи мощност, съответна на посочения по-
горе тип клетка (Фиг. 3). Броят на горивните клетки бе подбиран за всеки конкретен 
месец в зависимост от получената от фотоволтаичната централа мощност. 

 

Електроенергия, получена от PV-централа и от произведения 
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Фиг. 3. Данни за получената електроенергия 
от от PV-централата и от водорода, получен от нея 

 
 

Изводи 
 
На база на проведеното изследване могат да бъдат направени следните изводи: 
 

 Съотношението електроенергия от водорода - електроенергия от фотовол-
таичната централа е сравнително постоянно по стойност за всеки от изслед-
ваните месеци. 

 Акумулиращите свойства на слънчево-водородните енергийни системи мо-
гат да бъдат планирани във времето в зависимост от прогнозираното коли-
чество на слънчевата радиация за даден месец, което е едно добро решение 
за всяка една енергийна система. 
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Панаит Истрати днес свързваме с ангажираните леви интелектуалци, които 

предпочитат да останат лоялни не към идеологическите си пристрастия, а към ис-
торическата истина. От онзи момент на 16.04.1935 г. в санаториума „Филарет” в 
Букурещ, когато той издъхва, са изминали точно осемдесет години. В статията, пи-
сана от болничното легло и озаглавена „Обективността на независимата комунисти-
ческа преса” /вестик „Кручада романизмулуй” („Кръстоносният поход на романиз-
ма”)/, ще прозвучат думи, приличащи на манифест и предупреждение едновремен-
но: „Една от характеристиките на комунизма е, че той не се изчерпва с отвращение-
то от смъртта на един честен интелектуалец”. (Истрати, 2014, с.189)  

Името му става популярно в България в края на 20-те и началото на 30-те го-
дини на ХХ-и век, когато в литературното пространство се вклиняват космополит-
ната, скитническата и босяческата тематика. През 1930 г. от френски е преведена 
публицистичната му книга „Признанията на един победен. Към другия пламък или 
16 месеца в СССР”, предизвикала политически скандал в Европа и сталинистка 
Русия. Българската критика отбелязва, че първата част от трилогията „Към другия 
пламък – след 16 месеца в СССР” е дело на Истрати, а другите две – „Съветите през 
1929” – на големия преводач, журналист и писател Виктор Серж, а „Гола Русия” 
/1929/ – на троцкиста Борис Суварин, но и трите части излизат от името на Истрати.  

Западната лява критика в лицето на Анри Барбюс го представя като „Хайдути-
нът от Сигуранца” /в. „Монд”/, който по думите на Ц.Тодоров проявява  „дълго вре-
ме снизходителност към престъпленията на комунизма” (Тодоров, 2015, с.109). На 
Изток в. „Комсомолская правда” /бр.245 от 23.10.1929 г./ припознава Истрати като 
предател и агент на румънските тайни служби „Нужно ли е да се добави, че тези 
гнусни лъжи на продажния писател Истрати се посрещат с бурни аплодисменти от 
буржоазния печат и от социал-демократите, които ги приемат като „свидетелски 
показания” срещу нас” (Истрати, 2014, с.14). В хора се включва  и левият български 
печат – в „Наковалня”/1927, №103/ една бележка гласи: „Панаит Истрати остава в 
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Русия”, а през 1934 г. /№226/ същото издание помества друга бележка: „Още вед-
нъж за мошеника Панаит Истрати”.  

Този текст се опитва да конструира фигурата на балканския интелектуалец, 
живял и творил във Франция, чрез два дискурса – биографичен и документален.  
Показани са гледните точки на големия гръцки писател Никос Казандзакис в книга-
та му „Рапорт пред Ел Греко” /1984/, една любопитна женска гледна точка на съпру-
гата му Елени Казандзакис – журналистка, преводачка и писателка в документална-
та й книга „Трагедията на Панаит Истрати”, и на един от най-добрите му преводачи 
на български – Огнян Стамболиев. За Казандзакис Панаит Истрати е балкански екс-
центрик, а „изпълнените с източно очарование приказки на Панаит Истрати” пленя-
ват критския писател, който подчертава гръцкия произход на Истрати, чийто баща е 
от Кефалония. За Елени Казандзакис Истрати е източен разказвач, който „се прави 
на Шехеразада”, докато Стамболиев го идентифицира с един от прототиповете на 
„разбунтуван човек”, в който Албер Камю видя героя на бъдещата борба. Този раз-
бунтувал се „писател скитник”, стигнал от покрайнините на Браила до Париж, отива 
твърде далече в своя индивидуалистичен бунт срещу „новата класа” (по определе-
нието на Милован Джилас – б.а.). За него тя е още по-циничен вариант на буржо-
азията.” (Стамболиев, 2014, с.11) 

Биографията му се преплита с революционните движения на румънската 
социалдемократическата партия. Още през 1905г. Истрати взема дейно участие в 
протести, подкрепящи руската революция, след което е арестуван и екстрадиран от 
Браила. Творческият му дебют е на страниците на списание „Работническа Румъ-
ния” със статията „Хотел Режина”,  през 1910г. е секретар на Социалдемократичес-
ката партия на Румъния и активен сътрудник на левите издания „Адевъруа” 
/„Истина”/ и „Диминяца” /„Утро”/ на Константин Миле, а в „Работническа Румъния” 
се подписва с псевдонима „Истрян” /„Дунавец” – от латинското Истър(Дунав)/. 
През 1912 г. е секретар на съвета на социалистическото издателство и редактор на 
вестник „Работническа Румъния”, участва в конгреси на Съюза на синдикатите и на 
Социалдемократическата партия. 

Обладан от пътешественически дух, кръстосва държави от Близкия Изток – 
Египет и Сирия, както и Гърция, и навсякъде е черноработник. Измъчван от тубер-
кулоза, той се лекува в Лозана, където случайността го среща с журналиста Жозуе 
Йехуда, който го запознава с творчеството на Ромен Ролан. В Женева Панаит 
Истрати публикува в швейцарското списание „Ла Фьой” свои статии. По това време 
той се опитва да установи връзка с Ромен Ролан и му пише: „Един човек на прага на 
смъртта Ви моли да изслушате изповедта му”/ писмото не е получено/. През 1921 г. 
пише второ отчаяно писмо до Ромен Ролан и прави опит да се самоубие в парка 
„Албер” в Ница. Полицията открива в дрехите му писмото и го изпраща до вестник 
„Юманите”, а оттам го предават на Ролан. Срещата на Истрати с изтъкнатия ляв 
френски писател е фатална, Истрати започва да пише на два езика за две литератури – 
румънската и френската. Когато през 1923 г. излиза неговият роман „Кира Кира-
лина”, предговорът е от Ролан и носи заглавието „Един Горки от Балканите”. 
Парижкото издателство „Ридер” в колекцията „Съвременни френски белетристи” 
издава „Кира Киралина”. Истрати става популярен във Франция, сътрудничи на 
„Европа”, „Кларте”, „Пари соар”, „Нувел ревю франсез”, включва се в юбилеен том 
в чест на Ромен Ролан „Liber amoricum”. 

Заради участието си в левите движения на Румъния и Франция, като предста-
вител на левия печат е поканен в Москва /1927/ за честване на десетгодишнината от 
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Октомврийската революция. До 1928 г. той пътува из СССР и публикува в „Монд”, 
„Ревю Йоропеен” и „Юманите”. Истрати се прехласва от идеите на революцията, 
нарича Русия „Меката на комунизма”, „зарята на Изтока”. В очите на руския инте-
лектуалец Виктор Серж Истрати не познава марксизма, идеите му са неясни и арха-
ични, „хуманитарен архаизъм, далеч от теорията”. Ако днес се опитаме да прочетем 
визиите на Истрати за сталинистка Русия чрез изследването на Ц.Тодоров „Тотали-
тарният опит. Човешкият отпечатък”, ще забележим, че той носи една характерна 
черта, присъща на интелектуалците и от Изток, и от Запад след Първата световна 
война. Те яростно пледират за нов колективитет, а са ярки индивидуалисти, които 
трудно си вписват в колективистичните идеологии на тоталитарните режими. Това, 
което разгневява Истрати, е реалният живот в Русия, населението е обречено на 
глад, мизерия и невежество. Тежките условия на работа и живот довеждат до болес-
ти и ранна смърт. Писателят забелязва социалната нищета, тежките условия, липса-
та на жилища, което принуждава хората да спят по паркове, гари и складове, ширят 
се алкохолизъм, разврат и паразити. Ужасяваща картина са домовете за изоставени 
деца – недохранени, мръсни и облечени в дрипи.  

Свободният дух на Истрати се сблъсква с тоталитарните принуди, отначало 
той не забелязва фалша, защото не говори езика и винаги е придружаван от гид, 
който селектира информацията. Той се вълнува от срещата с Горки, който ги посре-
ща с Казандзакис в голямото съветско издателство Госиздат студено и резервирано, 
води с тях кратък и безличен разговор, прекратява срещата, без да се сбогува, за да 
приеме в друг кабинет група млади хора. По-късно Истрати ще определи Горки като 
„лицемер” и „писател на режима”, искрено се учудва на неговата статия в „Правда” 
от 26.09.1929 г. „Възможно ли е да повярваме на злонамерените писатели в запад-
ната преса, според която сме били заразени от антисемитизъм и той бил, едва ли не, 
държавна политика?!” Истрати се пита дали този човек живее в тази страна, или ня-
къде другаде. 

Благодарение на книгата на Истрати „Признанията на един победен” българ-
ската читателска публика се запознава с една емблематична фигура в световното 
комунистическо движение, която винаги е била тактично заобикаляна от български-
те историци – българина Кръстьо /Кристиян/ Раковски /племенник на Г.С.Раковски/. 
По това време той е отзован като посланик на Русия в Париж и скоро след това 
изпада в немилост. За да му помогне, като негов сънародник  Истрати пише за 
„Огонек” очерк за Раковски /1927/, но статията не излиза. Това поражда тъжното 
заключение на разочарования социалист: „Що се отнася до мен, моите противници 
би трябвало да разберат, че дори ако искат да подготвят нова версия на болшевизма, 
в мое лице те ще срещнат един неумолим враг, един враг самотен и готов да умре за 
онова, в което вярва... Казват ми, че тази свобода на словото била вредна за 
Революцията. Аз пък ще кажа: тиранията е тая, която убива.” (Истрати, 2014, с.77) 
Чрез неговия образ той показва основателите на руската социалдемокрация като 
Плеханов, Вера Засулич, Акселрод, Роза Люксембург, с които Раковски е дружал по 
време на следването си в Швейцария; в Германия, където продължава да учи, се 
запознава с Вилхелм Либнехт. След екстрадицията му от Германия, се установява в 
Нанси, в Монпелие защитава докторска дисертация по медицина и е приет в кръга 
на френските социалисти: Антоан дьо Мондзи (който по-късно ще напише биогра-
фична книга за Раковски), Юбер Ла Гардел, Емил Бере. Раковски заминава за Русия, 
но е изгонен; финансира руския социалдемократически вестник „Искра”, основан от 
Владимир Улянов; публикува в него под псевдоним Инсаров. Сътрудничи на голе-
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мите социалдемократически издания в Европа, пише книги за Франция, Румъния и 
за Метерних. Във вестник „Юманите” огласява метежа на броненосеца „Княз 
Потьомкин Таврийски”. Говори свободно шест европейски езика, през 1905 г. 
завършва право във Франция, завръщайки се в Румъния е депортиран и така приема 
френско поданство. През Балканската война се връща в Румъния и се запознава с 
кореспондента на „Руска мисъл” Лев Троцки. Истрати прецитира фрагмент от биог-
рафичната книга на А. дьо Мондзи: „За разлика от Омир, за честта ми да не бъде 
мое родно място са се борили две страни – Румъния и България” – изповядва 
Раковски. (Истрати, 2014, с.30-31) По време на  Първата световна война е предста-
вител на балканските социалдемократични партии, делегат на Цимервалдската кон-
ференция /1915/. Революцията от 1917 г. го заварва в затвора в Яш /Молдова/. След 
освобождаването му заминава за Русия, а дружбата му с Троцки го преориентира 
към болшевиките. През 1919 г. инициира създаването на Коминтерна, Ленин го це-
ни високо и му поверява ръководството на Украйна. Текстът на Истрати  го пред-
ставя като българо-румънец, почти французин, истински западноевропеец със силно 
лоби в Европа. По-късно, след „голямата чистка” в СССР е обявен за враг, съден ка-
то троцкист, изпратен на заточение в Астрахан, където се разболява от малария. 
Разстрелян е по заповед на Сталин на 11.09.1941 г.  

Наративът смесва прецизни статистики, извадки от авторитетни руски издания – 
„Правда”, „Красная газета”, „Труд”, „Известия”, „Зарята на Изтока”, социологичес-
ки проучвания, разкази на работници: „Целта на тези редове е не да предостави го-
това рецепта, нито да се защити някаква дисертация. Авторът иска само едно: да 
опише живота на народните маси днес в Съветска Русия , като формулира и някои 
идеи, които да постави за обсъждане от читателя.” (Истрати, 2014, с.159) Книгата 
„Признанията на един победен” остро поставя проблема как Западът вижда Съветска 
Русия: „С изключение на един тесен кръг от фанатизирани поклонници, щедро пла-
тени от властта, здравомислещите и честни хора на Запад не вярват на СССР.” 
(Истрати, 2014, с.157) Разкрит е манипулативния медиен механизъм на „комунисти-
ческата международна преса” – чрез фалшиви информации, неверни статистически 
данни, говори се единствено за растеж, независимо от реалните цифри, сравнява се 
ръста с предвоенната 1913г., когато Русия е била една от най-изостаналите в Европа. 

Панаит Истрати вижда Русия с две лица, едното е рекламно и парадно, а дру-
гото – злокобно и безчовечно. Дългите маршрути, които предприема от Москва и 
Ленинград, през Мурманск и Архангелск до Ереван и Баку му разкриват една стра-
на, в която свободата е еретично понятие: „Цяла Съветска Русия се е превърнала в 
един огромен затвор. Тук дори не можеш да пътуваш свободно, без разрешение, без 
открити листове, много от селяните нямат паспорти и са закрепостени като роби 
към кооперативите, наречени кооперативни стопанства или „колхози”. А това, че не 
са кооперативни и не са собственост на отделните хора, е съвсем ясно. Те са просто 
на държавата, която ги експлоатира, като оставя онези, които работят в тях, просто 
да мизерстват и дори да гладуват. Тази държава някой ден сигурно ще рухне...” 
(Истрати, 2014, с.181) 

Интелектуалецът не скрива комунистическата щедрост към неговата особа, ця-
лото му творчество е преведено на руски, за което са му изплащани авторски права, 
някои от новелите и романите му са филмирани, което му позволява да финансира 
продължителните си обиколки из Русия. Книгата разбулва не толкова ужасите на 
сталинизма /Историята вече достатъчно е писала за това/, но тя показва каква е ро-
лята на западните леви интелектуалци за зараждането на тоталитарния проект, за 
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който те имат утопични представи. Друг интелектуален образ, видян отблизо, е на 
Никос Казандзакис. Тук гледните точки са две – на верния другар и съмишленик, 
какъвто го възприема Истрати, и през погледа на дисидента Виктор Серж /личен 
преводач на Ленин/: „Във времето, когато Истрати започна да се чувства вътрешно 
раздвоен, Никос Казанзакис, напротив, продължава да одобрява режима. А след де-
сетина години дори започна да възхвалява диктатурата на генералисимус Франко в 
Испания.” (Истрати, 2014, с.35) Много по-артистично и фриволно ще опише сблъ-
съка Истрати-Казандзакис Елени Казандзакис: „През пролетта на 1929 г. напус-
нахме Съветския съюз без да се сбогуваме помежду си. Панаит ни беше сърдит, че с 
Никос не сме действали достатъчно енергично срещу бюрокрацията на Сталин.” 
(Казандзакис, 2014, с.160) 

В началото двамата балканци изпращат поредица възторжени статии за „Нувел 
литерер”, имат намерение в съавторство да напишат книга за Русия, но пътищата им 
се разделят окончателно. Това, което е особено ценно за съвременния читател, е да 
проследи хроникално как болшевизма в своя зародиш е бил подкрепян от левите 
западни интелектуалци. Истината за Русия обаче я казва човекът от Изтока. Ролята 
на конформист успешно изиграва и Ромен Ролан, който разубеждава Истрати да не 
публикува писмата до ГПУ, в които са регистрирани недъзите на режима и тежките 
държавни проблеми. Само Истрати има куража да съветва ГПУ да се откаже да 
преследва опозиционерите, тоест троцкистите. За Ролан обаче това са „забележител-
ни и наивни послания”, почти иронично той ги определя като „свещени”, но вижда 
мястото им в „архива на вечната революция, в златната й книга”. Демагогията му 
достига своята кулминация, когато трогателно-сантиментално го уверява: „Ние Ви 
обичаме, драги Панаит Истрати, и ще Ви обичаме още повече заради всичко, което 
сте написали, в т.ч. и тези писма, но моля Ви, не ги печатайте.” (Истрати, 2014, с.38) 
Ако писателите са съвестта на своето време, посланици между властимащите и 
другите слоеве, каква е историческата роля на Ромен Ролан? 

От тази болезнено-искрена книга като из тайни и заключени зали изскачат 
имената на европейските писатели с техните постъпки и заблуди. Гласът на руския 
интелектуалец Борис Суварин долита до нас през годините: „Моят приятел Жан 
Берие, на когото разказах за проекта „Досие” (намерението на Истрати да се публи-
куват във Франция документални материали за положението в Русия – б.а.), реши 
да ми помогне. Всяка вечер той четеше написаното от мен през деня, и подкрепяше 
и ободряваше с думи и жестове... Можех ли тогава да допусна, че този човек след 
десет години ще стане поклонник на Адолф Хитлер, че Сталин през това време ще е 
съюзник на Фюрера, а Никос Казандзакис ще пее химни в чест на Франко?” 
(Истрати, 2014, с.43) По ирония на съдбата именно Берние е автор на заглавието 
„Голата Русия”, което Борис Суварин в началото не харесва, но впоследствие не 
променя.  

Трилогията презентира три емблематични имена на Изтока – това на Панаит 
Истрати, лингвиста Виктор Серж /автор на разкази, новели и пиеси/, преследван от 
Сталин, изключен от комунистическата партия и Третия интернационал, „по обви-
нение в недисциплинираност и липса на конформизъм”, заточен в Сибир, по-късно 
политически изгнаник в Париж. Третият е Борис Суварин, сподвижник на Лев 
Троцки. За да ги спаси от преследването на тайните служби, Панаит Истрати поема 
моралната отговорност да озвучи своето авторство. Виктор Серж свидетелства: 
„Смъртта на Ленин откри пътя на две главни фракции, претендиращи за върховната 
власт над едно огромно многомилионно население ...” и още: „Срещу олигархичес-
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ката групировка на грузинския сатрап Сталин се изправи една легална опозиция. 
Главният изразител на нейните възгледи беше Лев /Леон/ Троцки.” (Истрати, 2014, 
с.24) 

Става ясно, че сме изправени пред една полифонична публицистика, където 
отехтяват гласовете на левите източни и западни интелектуалци, с техните идеоло-
гически пристрастия, общите места и съществените различия. Идеята за нейното 
раждане е на Панаит Истрати, за Борис Суварин  е „разнородна и нелогична”, но тя 
е модерен документален многогласен разказ от свидетелски показания, един 
журналистически проект с цел да постигне огромна публичност. Възмущението си 
Б.Суварин изразява шумно пред Истрати: „- Но това е истински абсурд! Три различ-
ни книги на една и съща тема, различни стилове, в това число и две досиета! Това 
ще е същинска какофония! През живота си не съм виждал подобно нещо!” (Истрати, 
2014, с.42) Трилогията учленява една тенденция в революционната модерност. 
Разрушаващата авангардност рефлектира и върху литературата, като дава превес на 
журналистиката. Ц.Тодоров отбелязва, че Маяковски манифестира в своята авто-
биография, че е противник „на измислицата и естетизма” и се застъпва за „пропа-
гандата, за една качествена журналистика и за хрониката”. (Тодоров, 2015, с.188) 

Историята, предизвикала сензация в руската и френската преса и станала из-
вестна под името „Делото Русаков”, е една от причините за унищожаването на 
Истрати от левите интелектуалци и преосмисляне на идеологическата му ориента-
ция. Днес през нашия поглед това прилича повече на обикновен битов скандал, 
свързан с жилището на сем. Русакови, към което предявява претенции комунистката 
Ройтман /бесарабска еврейка/. Тя изпраща една номенклатура – Мария Свирциева 
/член на комитета на кооперацията/, която с арогантното си държание предизвиква 
семейството, нанася побой на жената на Виктор Серж. Следва донос до вестник 
„Ленинградская правда” с гнусни лъжи против стария болшевик Русаков, окачест-
вен като „враг на народа”. „Литературная газета” апелира Русаков да бъде „незабав-
но осъден за деянията си на открит процес, който да се коментира публично пред 
цялото ни общество”. (Истрати, 2014, с.124) Приятел на Виктор Серж и на неговия 
тъст Русаков, Панаит Истрати се впуска с цялата си енергия да помогне на семейст-
вото. Той се обръща към различни инстанции и медии, изпраща телеграми до Пред-
седателя на Върховния съвет на СССР М.Калинин с молба да се реабилитира честта 
на почтеното работническо семейство. В отворено писмо до „Ленинградская прав-
да” той гневно разобличава тази интрига и заплашва да я огласи в чуждестранния 
печат. Писмото му до московската „Правда” е още по-заплашително: „Ще разобли-
ча вашето лицемерие, вашата низост”. (Истрати, 2014, с.126) 

Решителността и хладнокръвието на Истрати сериозно стресват Виктор Серж: 
„Браво! Досега никой не се е осмелил да ругае властта публично. И това сега се пи-
ше на мой гръб. Чака ме Сибир”. (Истрати, 2014, с.126) Статията му до „Комсомол-
ская правда” не е публикувана, но затова пък влиза в книгата му. За историческата 
документалистика Истрати оставя незабравими образи /онова, което го няма в учеб-
ниците и историите/. Как щяхме да знаем, че Калинин е „неврозен мужик, но умее 
да изслушва и знае кога и как да попита”, но като всеки сталинист е циник. Той 
резолира молбата на Истрати случаят да бъде разгледан, което не му пречи да бъде 
безпардонен: „И да знаете, че когато приемам на главното стълбище, което не се 
случва почти никога, го правя, за да хвърля прах в очите на такива като Вас”. 
(Истрати, 2014, с.135) Случаят Русаков отваря очите на Панаит Истрати и той из-
режда пред погледа на читателите бюрократи-чекисти, партийни секретари, про-
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дажни журналисти, безразлични комисари, фабрични комитети, които скалъпяват 
грозни лъжи и лепят етикети като: „контрареволюционери”, „врагове на Партията”, 
„черносотници” и други безсмислици. Истрати провежда анкета във фабриката, къ-
дето е работил стария Русаков, но и тя завършва с провал. Директорът буди отвра-
щение в очите на писателя: „Този директор беше просто една свиня – отгоре до до-
лу; с огромен корем и тъпа муцуна”. (Истрати, 2014, с.141)  

Срещите му с Калинин, Комаров, прокурора Криленков, редактора Рафаил, са 
безрезултатни, Истрати заплашва, че ще сезира съда на Коминтерна. Цялото 
семейство Русакови са осъдени на принудителен труд и затвор. Всичко по-нататък е 
разказ на Виктор Серж, по натюрел френски писател, той ще изобличи големите 
леви писатели и симпатизанти на сталинизма, като А.Барбюс и Р.Ролан, без да пести 
вулгарни квалификации и определения. Най-напред тази типично тоталитарна зло-
кобна машинация Истрати печати в „Нувел ревю франсез” под заглавие „Делото 
Русаков”, включена по-късно в книгата му „Към другия пламък”. Тя дава тон на 
истерията, с която е нападнат Панаит Истрати, хорът от враждебни гласове и омра-
зата.  Руският дисидент В.Серж пише: „Пределът на подлостта и мерзостта достигна 
Анри Барбюс, една платена от съветската власт проститутка, автор на една отврати-
телна биография – ода на Сталин”. По-нататък омразата на Серж се сгъстява – инте-
лектуалното и морално падение на този мислител-индивидуалист /Барбюс/, станал и 
той сталинист, лъсва в писмото му до Жана Геено, в което твърди, че съавторите на 
трилогията са се скрили „под плаща на Истрати”. (Истрати, 2014, с.45-46) 

Книгата на Истрати продължава да предизвиква дискусии и  коментари дълго 
след неговата смърт. Тя ще коригира определени обществени представи за публич-
ните образи на Р.Ролан и А.Барбюс. Доказателство за това е писмото до Бенедето 
Кроче /1919/, в което  Жорж Сорел ще отбележи: „Прочетох манифеста на Ромен 
Ролан. Особено ме порази прекалената гордост и самомнение на този човек, които 
на моменти го правеха несимпатичен. В действителност Ролан не беше извършил 
никакви особено велики дела, нито бе написал някакви шедьоври, за да си позволя-
ва да говори като пророк, вдъхновяван от Бога и Духа на вселената, какво бе напра-
вил той за човечеството, за всички хора на планетата?” (Истрати, 2014, с.46) Сорел 
вижда лицемерното поведение на Ролан, ненавистта му към Ленин, писмата от 
Горки, които потвърждават тези схващания, публичния му дебат с А.Барбюс, отказа 
му да участва в една от инициативите на прокомунистическото списание „Кларте”. 
Метаморфозите на Ролан продължават чрез сближаването му с Москва, солидаризи-
рането му със сталинизма, като в същото време не скрива възторга си от Ганди, 
който пък е привърженик на „реформите на Мусолини”. Привлечен е дневника на 
Ролан от военните години, който го разкрива като юдофоб. В „Панаир на площада” 
той напада Леон Блум с расистки квалификации, за което е приветстван от Кремъл.  

Така изглеждат моралните профили на хората, разгромили Панаит Истрати. Не 
му прощава и троцкистката Магдалена Марк в „Бюлетин” (Contre le contrant,№ 38). 
Тя озаглавява статията си „Не така, Истрати!” Особен интерес за нас представлява 
симетризирането на Истрати с Андре Жид. Общото между тях е съвестта и искре-
ността, с която пишат. Отначало Жид е „спътник на комунизма”. Една година след 
смъртта на Истрати той посещава СССР. Негов преводач и гид е известният журна-
лист Михаил Колцов /по-късно убит от Сталин/. Книгата на Жид „Завръщане от 
СССР” има няколко тематични ядра – осъждането на лъжата, на лакейщината, на 
несправедливостта, политическите убийства, присъщи на грузинския сатрап. Но то-
ва, което го отвращава е, че Русия преследва другомислещите, различните, хомосек-
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суалистите /какъвто е Жид/. За разлика от Истрати, той е убийствено откровен, че 
ако тази страна се развива все в тази посока, в нея ще има три категории хора: 
„палачи”, „приспособленци” и „жертви”. Без екстази, но и без утопии, без маска и с 
нескрита ирония той като протестант вижда Русия именно такава. В сборника от 
1950г. „Богът на мрака”, в резюме Жид ще напише: „На социалната стълба в тази 
страна се ценят най-високо най-страхливите, най-подлите, най-жалките и недостой-
ни хора”. (Истрати, 2014, с.53) Като четем днес това, можем да си дадем сметка като 
източноевропейци за наследството, завещано ни от комунизма.  

Виктор Серж е първият, който описва живота на Панаит Истрати: „Бях сви-
детел на преследванията и обругаването, на които бе подложен Панаит Истрати – 
отдясно и отляво до смъртта си през 1935 г. Те помрачиха последните години от жи-
вота на този човек – така добър, щедър, искрен, емоционален, чувствителен. 
Подобен на Дон Кихот, търсещ истината и правдата през целия си живот”.(Истрати, 
2014, с.57) Името на Панаит Истрати продължава да вълнува френското общество. 
През 1968 г. излиза биографията на Едуард Рейдон „Панаит Истрати, гениалният 
скитник” и монографията на Йон Капатина „Панаит Истрати” /Париж, 1941/, както 
и написаната с финес документална книга на Елени Самиос Казандзакис „Истинска-
та трагедия на Панаит Истрати”. Тези произведения го реабилитират, творчеството 
му става тема на дисертации, като тази на Моника Жугрен /1970/, озаглавена 
„Панаит Истрати, магарешки бодил без корени”. През 1969 г. в Париж се учредява 
асоциация „Приятели на Панаит Истрати”, която издава списание „Тетрадки”. 

Големият урок на „случая Истрати” показва как интелектуалците от Изток и от 
Запад са спомогнали за установяването на тоталитарните режими. Книгата на 
Реймонд Арон „Опиумът на интелектуалците” /1955/ блестящо го потвърждава, по-
сочвайки причините, поради които комунизмът обсебва въображението на западна-
та интелектуалност. В „Архипелаг ГУЛАГ” Солженицин развенчава илюзиите на 
френската левица, която си затваря очите за концлагерите в Русия в името на няка-
къв възвишен идеал. (Тодоров, 2015, с.109) 

Къде да позиционираме днес „победения Истрати”, на изток от Запада, или на 
запад от Изтока, нали самият той писа: „Хората на Балканите, от които съм и аз, сме 
различни от тези в Русия или във Франция.” Вероятно той обитава полетата на тре-
вожната интелектуална мисъл на изминалия ХХ-и век, или както пише в предсмърт-
ното си писмо до Казандзакис: „ще остана някъде в ефира с лист хартия и перо и ще 
продължа да пиша...” (Казандзакис, 2014, с.165) 
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Анотация: В научния материал се прави коментар на проблемите на международ-
ния дългов пазар в съвременни условия, ролята и мястото на държавния дълг в 
макроикономическата система, преструктурирането на дълга, публично-държав-
ния дълг на световните финансови „донори“, методиката на Световната банка за 
показателите на дълга, конверсията на дълга, „Round tripping“, securitization, от-
писването и изкупуването на дълга, дълговата крива на Лафер. Посочват се сце-
нариите за преструктуриране на дълга на Руската федерация. 
 

Ключови думи: публично държавен дълг, национален дълг, суверенен дълг, брейди 
план, брейди облигации, дългова крива на Лафер. 
 
Abstract: In scientific material makes a comment on the problems of the international 
debt market in modern conditions, the role and place of government debt in the 
macroeconomic system, debt restructuring, public-public debt in the global financial 
„donors”, the methodology of World Bank indicators of debt conversion of debt, „Round 
tripping”, securitization, withdrawals and buying of debt, debt Laffer curve. Identify 
scenarios for restructuring the debt of the Russian Federation. 
 

Kew words: public government debt, national debt and sovereign debt, debt restructuring, 
Brady plan, Brady bond, debt Laffer curve.  
 
JEL: G15, F3 

 
 

Държавният дълг, „government debt, national debt and sovereign debt“ играе 
съществена и многостранна роля в макроикономическата система на дадена страна. 
Тя оказва влияние както върху отношенията на формиране, обслужване и погасява-
не на дълговите задължения, така и на състоянието на държавните финанси, парич-
ното обръщение, инвестиционния климат, структурата на потреблението и разви-
тието на международните отношения. През последните тридесет години проблемите 
на международните дългови задължения са неотменима част от финансовата ко-
нюнктура на всяка страна, проблемна област, която контрастира върху нейното вът-
решно социално-икономическото положение и международен авторитет. От друга 
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гледна точка световната финансова практика показва широко използване на между-
народните дългови механизми като политика за финансиране на разходи по бюдже-
тите на страните.  

В началото на 70-те години на миналия век се полагат основите за формиране-
то на нова международна финансова система, която „създава“ предпоставки към из-
граждане на система от международна задлъжнялост на страните. Отправна точка за 
това може да се счита краха на Бретънуудската система от 1971 г. и първия нефтен 
шок в 1973 г.1 В международната валутна практика се застъпва становището, че с 
началото на тези две събития настъпва ерата на настоящия бум на международните 
заеми. Големи длъжници се оказват не само развиващите се страни, които нямат 
нефт, за да редуцират своите дефицити, а и страните, който притежават петрол, за 
да финансират програмите за разширяване на своите икономики.2 

В началото на 80-те години развиващите се страни изпитват трудности, свър-
зани с изплащането на своите международни дългове. Ярък пример е Мексико, кой-
то в резултат на дългова криза през 1982 г. официално обяви, че не е в състояние да 
обслужва своя външен дълг. Още преди това, в годините на първата Великата деп-
ресия (1929-33 г.) страни като Италия, Германия, Франция и Великобритания пре-
кратяват изплащане на своите платежи за външни заеми, а САЩ в 1931 г. отлагат 
погасяването на всички платежи по външни дългове. 

От икономическа гледна точка държавния дълг е задлъжнялост на държавните 
органи като резултат от формирането на допълнителни ресурси на страните, по по-
сока на разрешаване на противоречията между финансово-икономически и социал-
ни потребности на обществото на основа на международни заеми на парични сред-
ства. 

От материална гледна точка държавния дълг е общата сума на задлъжнялост-
та на страната по непогасени дългови задължения и неизплатени по тях лихви. 

Причина за възникване на държавния дълг е провежданата политика, която не 
обезпечава балансираност на държавни доходи и разходи, която води до диспропор-
ции, структурни „пукнатити“ („gap“) в платежния баланс на страните. Вследствие 
на това се появяват бюджетните дефицити, които се превръщат в постоянни явле-
ния. Те трябва да бъдат покривани с ликвидни средства, чиято необходимост 
изисква търсеното на „световни кредитори“ с финансово стабилен статут. Специфи-
ката на тези дълговите отношения е такава, че едната страна от тях е винаги се пре-
връща в „неплатежоспособен длъжник“ (статут на длъжник), който трябва да изпла-
ща своите задължения, съгласно международните правни норми. Следователно, 
държавния дълг е нормално явление във международната финансова практика, 
неотменим атрибут на всяка монетарна политика. 

Държавният дълг се дефинира също като „неизплатеното, непогасеното задъл-
жение на държавата към кредиторите и по всички сключени от нея заеми към опре-
делена дата. То е сложно явление с динамичен характер и множественост на факто-
рите, които го определят и последиците от него. Държавният дълг може да се раз-

                                                            

1  Виж: Evolution of the Bretton Woods monetary system.  
2  За подробности: Брагинская, Л. С. Государственный долг: анализ системы управления и 
оценка ее эффективности./ 
http://fictionbook.ru/author/lada_sergeevna_braginskaya/gosudarstvenniyyi_dolg_analiz_sistemiy_
u/read_online.html?page=1 (2015-11-28)  
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глежда на основна част (главница) и лихви по нея.“3 Среща се още определението, 
че „държавен дълг, „general government debt“ (национален дълг, публичен дълг) са 
всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата при спазва-
не изискванията на законодателството на страната за поемане на държавни финан-
сови задължения или гаранции.“4 

Държавният дълг се свързва с общо неизплатените заеми на централното пра-
вителство, състоящи се от вътрешни (на националните кредитори) и външни (благо-
дарение на чуждестранните кредитори) дългове, направени да финансират своите 
разходи.5  

Според Справочник на Централното разузнавателно управление на САЩ, 
„външният дълг се определя като сума на държавния и частния дълг към погасяване 
на нерезиденти в чуждестранна валута, стоки и услуги.“ 

 
Историята на формирането на световния дълг условно може да се раздели 

на определени цикли на развитие, а именно: 
 

Първи стадий, „банкова криза“, по продължение на 1980-1985 г. При него 
преобладаващата част от страните със средни доходи имат задължнялост към основ-
ните търговски банки като сумата на задължнялостта често превишава капиталната 
база на много частни вноски, т.е. доставка на дълг към официалните кредитори. 
Финансовата общност на този етап е уверена, че дълговата криза е резултат от крат-
косрочни лихвени проблеми, а оттам - по удължаване на техните падежи. Акцентът 
се поставя на страни като Бразилия и Мексико. Първият етап на международния 
процес на предоговаряне на дълга се характеризира като "банкова криза". Целта на 
преразглеждането е, да се намалят текущите задължения на длъжника по обслужва-
нето на дълга от отлагането на изплащане на главницата. Тази стратегия е обърната 
към длъжника, който увеличава общия си дълг и значително увеличава бъдещите 
задължения по обслужване на дълга. 

 

Характерни особености на този период са: 
 споразуменията за преразглеждане на сроковете на плащанията за основната 
сума на дълга, преизчислени на всеки 12-15 месеца; 

 пълно и своевременно изплащане на лихвите на длъжниците; 
 предоставяне на нови кредити на длъжниците под влияние на МВФ и прави-
телствата на страните - кредиторки. Средствата се използват за поддържане 
на текущите изплащания на лихвите по старите дългове; 

 централизация на дълговете в ръцете на неголямо количество длъжници; 

                                                            

3  Ножаров, Вл. Данни от Международния Валутен Фонд за Държавния дълг на България 
като процент от БВП в периода 2007-2011 г. и прогноза до 2015 г./ 
http://www.vladislavnozharov.com/2011/08/данни-от-международния-валутен-фонд-з/ (2015-
11-28)  
4  Цитирано по: Government_debt./ https://en.wikipedia.org/wiki/Government_debt (2015-11-28). 
Изследвания по въпроса се срещат при: Eaton and Fernandez, 1995; Kletzer, 1994; and Panizza, 
Sturzenegger and Zettelmeyer, 2009; Виж: Panizza, U. and F. Sturzenegger, J. Zettelmeyer. 
INTERNATIONAL GOVERNMENT DEBT. No 199, June 2010, The theory of external government 
debt, p. 10) 
5  What is the national debt? definition and meaning./ 
http://www.businessdictionary.com/definition/national-debt.html (2015-11-28) 
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 сключване на споразумение между длъжниците и търговските банки-креди-
тори при условия, продиктувани от МВФ; 

 разчетите са в зависимост от постигнатите съглашения на длъжниците със 
своите официални кредитори в Парижкия клуб.6  

 

Вторият стадий, обхваща периода от 1985 до 1989 г. Той се характеризира с 
това, че през средата на 80-те години на миналия век, съвкупния баланс на търгов-
ските банки се влошава, но е очевидно, че проблемите с длъжниците имат структу-
рен характер. Банките-кредитори преразглеждат условията за реструктуризация на 
дълга с цел удължаване на периода на погасяване на задълженията и капитализация 
на лихвата по официални кредитори.  

Прилага се стратегията, предложена от тогавашния държавен секретар на 
САЩ Джеймс Бейкър (James Baker) като за поддържане на равнището на инвести-
рането се заделят нови парични средства. Проблемът със задлъжнялостта на бедни-
те страни, които се развиват, се разделя от задлъжнялостта на големите страни със 
средни доходи. Авторът предлага да се насърчат длъжниците при изпълнението на 
своите текущи задължения по обслужването на дълга, като им се предоставят нови 
заеми за преструктуриране и стимулиране на техния икономически растеж. Основ-
ната цел е да се премахнат причините за финансовите проблеми на страните. Допъл-
нителните кредитни ресурси се предоставят от търговските банки и международни-
те финансово-кредитни институции. Характерните особености на плана Бейкър са 
свързани с експериментите за прилагане на методите за съкращаване и облекчаване 
на дълговото бреме. На участниците в преговорния процес е предоставено  „меню 
от варианти“, което разрешава на всеки кредитор да избира формата на облекчаване 
на дълговото бреме на длъжниците; 

 

Третият стадий започва след 1998 г. и се характеризира като „криза на 
длъжника“. Началото е поставено с изказването на Николас Брейди (Nicholas 
Frederick Brady), американски политик, 68-ят министър на финансите на САЩ при 
президентите Роналд Рейган и Джордж Буш. Той призовава към провеждане на 
„нова стратегия за погасяване на дълга на основа на принципа на съкращаване на 
задлъжнялостта. Тази стратегия се прилага към страни, които провеждат политика 
на икономическа стабилизация, приета от международните финансови институции. 
Застъпва се идеята, че дълговете няма да бъдат напълно изплатени и банките ще по-
несат загуби.  

През март 1989 г. в разгара на световната дългова криза Никалас Брейди защи-
тава идеята за частично намаление на вземанията на банките-кредитори. Въвежда се 
официално конвертируемо обезпечение в размер на 32 млрд. щатски долара, 
предоставено от Световната банка (12 млрд. долара), Международния валутен фонд 
(12 млрд. долара) и Японската банка за международно сътрудничество (8 млрд. 
долара). Капиталовият ресурс e предназначен за редукция на лихви и главници, в 
диапазона min 31% (за Панама) - max 54% (за Перу) и опрощаване на вземанията на 
банките от крайно задлъжнели държави, предимно от Третия свят като Венецуела, 
Уругвай, Аржентина, Бразилия, Доминиканската република, Коста Рика, Нигерия, 
Еквадор, Мароко, Филипините, Перу, Полша и Русия. 

                                                            

6  виж: „Международный кредит и мировая задолженность“. Развитие кризиса мировой 
задолженности./ http://fin-result.ru/mirovoj-dolg2.html (2015-11-28)  
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Освен посоченото, по плана „Брейди“ („Brady Plan“), длъжниците трябва да 
приемат под внимание политиката за привличане на инвестиции (преки и косвени). 
Финансовите суапи от вида „дълг – акции“ ще бъдат компоненти на стратегията. 
Някой латиноамерикански страни използват други механизми за преоформяне на 
дълга, като изкупуване на задлъжнялостта или нейното погасяване с доставка на 
стоки и услуги. Решенията от срещата на лидерите на върха (икономическият самит 
на G-7, „14th G7 summit“)7 от 1988 г. в Торонто, Канада призовава Парижкия клуб 
да приеме комплекс от мерки с цел да смекчи бремето на задлъжнялостта на страни-
те. Така наречените „условия от Торонто“ преразглеждат съкращението на дълга, 
неговото обслужване и продължаване на сроковете за погасяване на официалната 
двустранна задлъжнялост. 

В тесен смисъл, програмата Брейди има отношение към новия формат на пре-
разглеждане на дълга, когато суверенните заеми на неплатежоспособните банки се 
вписват и конвертират в облигации. В широк смисъл, програмата Брейди включва в 
себе си набор от предписания в областта на икономическата политика, съблюдава-
нето на която, позволява на страните да получават допълнителна финансова по-
мощ.8 

Съгласно програмата Брейди, дългът на страните е редуциран индивидуално в 
конкретни процентни параметри. (Виж Таблица №1) 

 
Таблица №1 

Редуциране на дълга, според програмата Брейди 
 

Страна Дълг по Брейди, в млрд. долара % на снижение 

Аржентина 29.9 35 
Бразилия 45.6 35 
България 8.1 50 
Еквадор 8.0 45 
Мексико 33.0 35 
Нигерия 5.8 35 
Панама 3.5 31 
Перу 10.6 54 
Филипините 4.5 35 
Полша 14.0 45 
Венецуела 19.3 35 

 
Източник: Фабоцци, Фр. Финансовые инструменты. Перевод с английского.  

„ЭКСМО“, М., 2010, р. 301 
 

 

                                                            

7 Групата на седемте, съкратено Г-7 (на френски: Groupe des sept, на английски: Group of 
Seven) е група от 7 икономически най-големи държави - Великобритания, Германия (Западна 
Германия до 1991 г.), Италия, Канада, САЩ, Франция, Япония, които заедно представляват 
около 65% от БВП в света. 
8  Фабоцци, Фр. Финансовые инструменты. Перевод с английского. „ЭКСМО“, М., 2010,  
р. 300  
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Структурният формат на Брейди облигациите се изгражда както следва: 
 
  дисконтни облигации; 
  облигации, продавани по номинал; 
  облигации за конвертиране на дълга (DCB) и облигации на нови пари 

(NMB); 
  облигации с първоначално снижение на лихвения процент (FLIRB – Front 

Loaded Interest Reduction Bond); 
  задлъжнялост по процента (PDI – Past Due Interest); 
  облигации в покритие на просрочени процентни плащания (IAB – Interest 

Arrearage Bond), облигации с плаващи ставки (FRB, Floating - Rate Bond) и 
приемливи проценти (EI – Eligible Interest). 

 
Брейди облигациите (Brady Bonds) са предимно 30-годишни конверсионни 

държавни дългови ценни книги, деноминирани в щатски долари за секюритизация 
на задълженията на държави, обявили мораториум по обслужването на външния си 
дълг. Тези финансови инструменти са емитирани като финансов сценарий, одобрен 
на Конгреса на САЩ за частично редуциране на претенциите по вземанията (лихви 
и главници) на частните банки-кредиторки към крайно задлъжнели държави. 

 

В литературата се застъпва становището, че задлъжнялостта в системата на 
международните финанси трябва да се разглежда от политическа гледна точка, а 
след това от икономическа и хуманитарна.9 В тази връзка, се употребява понятието 
„геополитика на световния дълг“, което обхваща характеристиките на геополити-
ческата структура на външния дълг. В нея се различават следните „геополитически 
центрове и регионални лидери“: 

  регионални лидери. Това са държави, които потенциално могат да влияят на 
монетарните политики в своя регион; 

  геостратегически страни – високоразвитите страни, които формират по-
литиките зад пределите на своите граници. Разглеждат се като активни и 
пасивни; 

  геополитически центрове. Към тях спадат държавите или регионите, които 
са разположени на стратегическо местоположение, владеят съответните ре-
сурси, но поради редица причини са принудени да се защитават от интере-
сите на геостратегическите страни.  

 

Финансовата поддръжка от страните-донори на страните, ползватели на дъл-
гови задължения се показва в следната таблица. 

 
 
 
 
 
 

                                                            

9  Геополитика мирового долга./ Мировой долг и мировая экономика./ http://fin-
result.ru/mirovoj-dolg19.html (2015-11-27) 
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Таблица №2 

 
Направления на финансова поддръжка 

 
 

Страна - донор 
 

Страни ползватели на дългове 
 

1] САЩ Близкия изток, Аржентина, Бразилия, 
Мексико, Чили, Венецуела, Тайван, 
Южна Корея (Сеул). 

2] Великобритания Индия, Бангладеш, Индонезия, 
Малави, Китай, Уганда, Пакистан, 
Кения, Танзания, Мозамбик, Гана, 
ЮАР, Непал, Зимбабве, Руадна. 

3] Франция Алжир, Мароко, Гвиана, Тунис, 
Камерун, Конго, Кот д'Ивоар, Габон. 

4] Германия Полша, Украина, Литва, Латвия, 
Естония. 

5] Руска федерация Словакия, Югославия, Белорусия, 
Куба, Армения, Индия, Китай, Иран, 
Ефиопия, Ангола, Мадагаскар, 
Сирия, Йемен. 

 
Източник: Мировой долг и мировая экономика./ Мировой долг и мировая экономика./ 

http://fin-result.ru/mirovoj-dolg19.html (2015-11-27) 
 
 

По данни на Международния валутен фонд към края на първата половина на 
2015 г. визуализацията на световния дълг („public government debt“, публично 
държавния дълг) възлиза на 59.700 трлн. щатски долари. Показателят изключва 
дълга на граждани и бизнеса в страната, както и нефинансирани задължения, които 
все още не са технически направени. Посочената диаграма, показва съвкупния 
световен дълг и относителния дял на суверенните задължения на крупните длъж-
ници. 
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Диаграма №1 
 

Публично държавен дълг на големите световни „донори“ 
 

 
 

Източник: Desjardins, Jeff. $60 Trillion of World Debt in One 
Visualization./http://www.visualcapitalist.com/60-trillion-of-world-debt-in-one-

visualization/(2015-08-06) 
 

От диаграмата, могат да се отбележат следните няколко по-конкретни геопо-
литически тенденции, а именно: 

Първо, На най-голямата икономика в света, тази на САЩ се пада около 23.3% 
от брутния вътрешен продукт (Gross domestic product, GDP) в текущи цени, но 
29.1% от световния дълг („% of World Deb”). Съотношението на дълга към GDP е 
103.4% въз основа на официални данни от МВФ; 

Второ, Япония представлява само 6.18% от общото икономическото произ-
водство, но притежава 19.99% от световния дълг; 

Трето, Частта на Китай, втората по големина икономика в света (и най-голе-
мият по други макроикономически показатели) възлиза на 13.9% от световното про-
изводство. Данните сочат, че китайската държава притежава само 6.25% от светов-
ния дълг, а като съотношение – 39.4% дълг към БВП; 
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Четвърто, Седем страни от Европейския континент (Обединеното кралство, 
Италия, Франция, Германия, Нидерландия, Белгия и Испания) са с голям общ пуб-
лично-държавен дълг равен на 21.74%. Заедно, с изключение на Русия, европейския 
континент притежава над 26% от общия световен дълг, на второ място след САЩ; 

Пето, Комбинирането на дълга на САЩ, Япония и Европа заедно заема около 
75% от общия глобален дълг. 

Методиката на Световната банка (World Bank) използва редица показатели за 
външния дълг на националните икономики, по които може да се съпоставя външна-
та задлъжнялост на страните: 

 
Първи показател, отношение на общата сума на външния дълг към износа на 

стоки и услуги (The ratio of total external debt to exports of goods and services – 
EDІT/HGS). Критическите значения на този показател са ≤275%, при чийто стой-
ности може частично или пълно да се отписва външната задлъжнялост на страните. 
Такива ситуации имат Полша и България в началото на 90-те години, като страни 
кандидати се посочват Виетнам, Албания, Унгария, Турция, Аржентина, Бразилия и 
редица латиноамерикански, африкански и южноазиатски страни; 

 
Втори показател, отношение на общата сума на външния дълг към общия 

вътрешен продукт (The ratio of total external debt to gross domestic product, или gross 
national income (GNI) – EDІT/GDP). Счита се, че този показател отразява обслужва-
нето на външния дълг. За критическа граница се счита положението ≤50%. Глобал-
ното съпоставяне на трите континента показва следните съотношения: Европа – 
35%, Северна Америка – 25% и Азия – 25% от световния брутен вътрешен продукт; 

 
Трети показател, отношение на плащания, обслужващи дълга към експорта на 

стоки и услуги (The ratio of payments for debt service to exports of goods and services - 
TDS/XGS). Разходите по обслужването на външния дълг са две плащания, които 
осъществява длъжника – основен дълг, процент и комисионна. Критичните граници 
са около 8.2%. Високи показатели над този праг имат Армения, Казахстан, Унгария; 

 
Четвърти показател, отношение на плащанията по обслужването на външния 

дълг към брутния вътрешен продукт (The ratio of payments for servicing the external 
debt to gross domestic product – INT/GDP, или GNI). Критичната граница, или сред-
ния показател на страните в преходна икономика е около 1.00%. Над тази граница 
се констатира в Унгария, а най-ниски стойности в Албания и Таджикистан; 

 
Пети показател, отношение на официалните резерви към общата сума на 

външния дълг (The ratio of official reserves to total external debt – RES/EDIT). Той 
показва, може ли страната да използва своите резерви за погасяване на своя външен 
дълг? Високи стойности са констатирани в Ботсвана (около 700%), Ливан (390%), 
Естония (250%), Малта (243.5%) и Латвия (176.5%). Критичните стойности са около 
минимума; 

 
Шести показател, отношение на международните резерви към обема на вноса 

на стоки и услуги (RES/MGS – the ratio of international reserves to the volume of 
imports of goods and services). Критичната граница е на минимум; 
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Седми показател, частта на краткосрочния дълг към общата сума на външния 
дълг (Short term/EDT – the proportion of short-term debt in total external debt). Сред-
ните, критични стойности също клонят към минимум; 

 
Осми показател, частта на дългосрочния дълг към общата сума на външния 

дълг (Concessional / EDT – the proportion of long-term debt in total external debt). 
Неговите стойности трябва да клонят към минимум; 

 
Девети показател, частта на дълга на международните организации към 

общата сума на дълга (Multilateral/EDT – the proportion of debt to international 
organizations of debt to total external debt), която трябва да клони към min. 

Наред с посоченото, някои изследователи застъпват постановката за три на-
чина за измерване на държавния дълг („3 Ways to measure sovereign debt”)10, която 
включва изчисляването на: 

 
 Дълг към БВП (Deb-to-GDP). 
Това е типично представяне на националния дълг на страната като съотноше-

ние между държавния дълг към брутния вътрешен продукт. В същото време БВП 
т.ц. представлява сумарната продукция на всяка страна, което не е необходимо да 
включва данъчните постъпления, които могат да бъдат използвани за погасяване на 
дълга. Към септември 2015 г. този показател показва следните позиции на страните 
(„Top-10“): Първа позиция е за Япония – 243%; следват Гърция – 175%; Португалия – 
130%; Италия – 129%; Ирландия – 123%; Белгия – 105%; САЩ – 103%; Франция – 
92%; Испания – 92%; Канада – 88%. На 11 позиция (място) е Великобритания с 
87%, 15 позиция е Германия – 77%; 17 позиция Холандия – 69%; 30 – Австралия 
(31%); 

 
 Дълг към общите приходи (Deb to Total Revenue Ratio).  
Тази мярка представлява съотношението на държавния дълг към всички дър-

жавни приходи (в това число федералните, държавните и общински юрисдикции). 
Тя дава представа за това, колко данъчни приходи са необходими за погасяване на 
дълга. Ситуацията по този показател е както следва: „лидер“ е Япония – 822%; 
Гърция – 522%; Ирландия – 436%; САЩ – 406%; Португалия – 388%; Италия – 
302%; Канада – 287%; Испания – 238%; Великобритания – 266%; Исландия – 241%; 
на 14 позиция е Германия – 210%; 27 – Австралия (113%); 

 
 Дълг към централните държавни приходи (Deb to Central Government 

Revenue Ratio). 
Тази мярка изключва държавните или общинските приходи, и дава представа 

за това, колко  данъчни постъпления ще бъдат необходими за погасяване на дълга. 
Тук „класацията: е какво следва: Япония – 2359%; САЩ – 979%; Испания – 940%; 
Гърция – 777%; Канада – 695%; Германия – 669%; Франция – 611%; Португалия – 

                                                            

10  Desjardins, J. By This Measure, the U.S. has the 2nd Highest National Debt./ 
http://www.visualcapitalist.com/by-this-measure-the-u-s-has-the-2nd-highest-national-debt/ 
(September 24, 2015) 
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570%; Италия – 569%; Ирландия – 536%. На 11 позиция е Швейцария (493%); 16 – 
Великобритания (351%); 38 – Австралия (138%). 

 
От преведените актуални данни се забелязват няколко тревожни тенден-

ции, а именно: 
  в трите негативни класации преобладават страни от Европейския съюз, 
включително членове на Еврозоната с водещи икономики и развити финан-
сово-кредитни системи като Германия, Франция, Испания, Нидерландия и 
други; 

  около 82% от всички суверенни дългове се падат на 34 страни от Органи-
зацията за икономическо сътрудничество и развитие (Organisation for 
Economic Co-operation and Development, OECD); 

  „лидерските позиции“ се заемат от Япония по трите показателя, САЩ – 
втора позиция по трети показател (Deb to  Central Government Revenue 
Ratio); Гърция, съответно на втора позиция по показатели „Deb - to - 
GDP“, „Deb to Total Revenue Ratio“, четвърта позиция по „Deb to  Central 
Government Revenue Ratio); Португария – трета позиция по показателя 
„Deb - to – GDP“, пета по „Deb to Total Revenue Ratio“ и осма по “Deb to  
Central Government Revenue Ratio”; 

  изключително високите проценти за външна задлъжнялост на страните, 
особенно от Европейския съюз, в диапазона 77% за Германия – 175% за 
Гърция от БВП, което показва, че голяма част от Европа живее „на кре-
дит“, международна дългова задлъжнялост. 

 

Някои страни използват още показателя външен дълг на глава от населението 
(External Debt per Capita). Например, за 2014 г. средния в света външен дълг на 
глава от населението е равен на 10284 USD. Този показател в Люксембург е 561 
пъти по-голям от средния за света. Страните с най-висок външен дълг на глава от 
населението са Люксембург – $5765370; Монако – 561080; Ирландия – 458278; 
Исландия – 325688; Сингапур – 219296 щатски долара.11 

Преструктурирането или преоформянето на външния дълг е сложен, противо-
речив, но еднозначен процес по трансформиране на външните задълженията на 
страната към международните кредитори. Той се определя като една от формите за 
реорганизация на условията по дълга. Процес, при който длъжниците и кредиторите 
се договарят за отлагане на плащанията по дълга – основната сума и лихвите, което 
трябва да стане в определено време и по съответен график. Преструктурирането на 
дълга е мярка, прилагана по отношение на длъжниците, които се намират в състоя-
ние на дефолт, т.е. те не са способни да обслужват своя дълг. 

На практика съществуват множество проблеми, които възникват в процеса на 
регулирането на дълга. Преструктурирането на външния дълг е възможно при де-
фолт на различните видове длъжници. То е преговорен процес, в който участие 
имат международните финансови институции и страната, която е в дефолт. Пример 
за такава реформа са Брюкселските предложения, които през 2011 г. по молба на 
кредиторите на Гърция, вземат решение да „изпишат“ 50% от външния дълг на 
страната. През 1998 г. в резултат на държавен дефолт е преструктурирана междуна-

                                                            

11  External Debt per Capita - by country./ http://mecometer.com/topic/external-debt-per-capita/ 
(2015-11-26) 
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родната задлъжнялост по държавните краткосрочни задължения в Руската федера-
ция. Съгласно международното право, държавата-длъжник не може да бъде призна-
та в банкрут, тъй като тя има държавен суверинитет. Преструктурирането на дълга 
може да се извърши при дефолт на търговската банка. При осъществяване на този 
процес, тя може да придобие дълговите ценни книжа като прескочи дългите съдеб-
ни процедури. В крайна сметка, преструктурирането на дълга, било то държавен, 
корпоративен или частен влияе отрицателно на репутацията на длъжника. 

 

Съвременните методи за управление на външния държавен дълг се подразде-
лят на следните видове: 

  конверсия на дълга; 
  секюритизация на дълга; 
  изкупване на дълга; 
  изписване на части или на цялата сума по дълга; 
  преструктуризация на дълга чрез използване на други схеми, като например 

суапови сделки. 
 

Конверсията на дълга представлява преобразуване на дълговите задължения, 
по които не се изплащат суми в нови задължения. Те подобряват състоянието на 
длъжника – било то във финансово отношение или в перспектива. Такива операции 
не водят до изменение на структурата на съществуващите задължения или към по-
лучаване на нови кредити. По своето функционално предназначение конверсията се 
разделя на следните три типа:  

  превеждане на дълга в местна валута (суапове „дълг-акции“, „дълг-дълг“, 
„дълг-ресурси“); 

  директен обмен на активи чрез суаповете „дълг-неизплатени дългови 
изисквания“, „дълг-местен дълг-финансова реструктуризация“; 

  размяна на стоки и услуги, чрез суаповете „дълг-стоки“, „дълг-експорт“. 
 

Смята се, че конверсията на дълга изпълнява две функции – управление на 
задлъжнялостта и стимулиране на инвестициите. Наред с това, конверсията е скъпа 
реформа, която изисква значителни разходи, свързани с инфлацията, като например 
емисия на нови пари за нейно финансиране и риска. В тази връзка механизмът, кой-
то се използва от местни и чуждестранни инвеститори за получаване на краткосроч-
ни печалби в резултат на валутни споразумения е известен като „раунд-трипинг“ 
(„round tripping“) – покупка на ценни книги за следваща продажба за кратък период 
от време, идвайки от превода „отиване и връщане“. То се разбира като вид лихвен 
арбитраж – получаване на кредити и тяхното инвестиране в депозити за получаване 
на печалба от лихвените процентни ставки (например Великобритания); или покуп-
ка на ценни книжа, стоки, опции или фючърсни контракти с последваща продажба в 
течение на кратко време. С други думи, третира се като „форма на пряка чужде-
странна инвестиция“.12  Среща се още като „round-trip trading” – за сделки, които се 
извършват достатъчно често и включват акции и облигации. Инвеститорите често 
прибягват до подобно нещо, като следят търгувания обем и цената на активите. 

                                                            

12  Виж за подробности: ROUNG TRIPPING. Census and Statistics Department Hong Kong, 
China. September, 2004,  р. 2 
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Другият начин е „заблуждаваща търговия“, тъй като тя увеличава приходите на 
структури, които участват в нея. 

Размяната на дълг за акции от страна на длъжниците се подразделя на споразу-
мение между частните длъжници и кредитори; и чрез споразумение между частните 
кредитори и юридически лица от държавния сектор или държавата като кредитопо-
лучател. Значителни операции по конверсия на държавни дългове са проведени в 
Чили, Аржентина, Бразилия, Мексико, Филипините, Венецуела, Нигерия и други 
страни. 

Конверсията на дълга в ресурси се разглежда като покупка на дълг на основата 
на „пренасяне в жертва“ – предаване на дълга на международни благотворителни 
организации като посредник с условие за по-нататъшно погасяване. 

Конверсията на дълга в експорт на стоки се разглежда, когато страната длъж-
ник предполага погасяване на задължения във формата на получаване на права по 
реализацията на стоки по установена цена. Част от сумата по реализацията се въз-
връща на длъжника, а оставащата част принадлежи на кредитора за сметка на пога-
сяване на задлъжнялостта. 

 
Секюритизацията (securitization) се определя като процес на финансиране и 

рефинансиране на активи, носещи доходи за сметка на тяхното преобразуване в 
ликвидна форма – облигации или други ценни книги. Ролята на такива книжа из-
пълняват средно и дългосрочни дългови задължения, които са резултат от извърше-
ни кредитни операции, влизащи в портфейлите на банки и кредитно-финансови 
институции. Обект на секюритизация на дълг се явяват такива активи, който имат 
дълъг период на кредитиране, ниски рискове и предсказуеми парични потоци. 

Същността на схемата се заключава в това, че потенциалните кредитополуча-
тели формират пакет (пул) от еднородни активи, за емитиране на дългови задълже-
ния. Те са структурирани по определен начин, като техния притежател има право на 
определена част от доходи, които генерира този пул. Секюритизацията представля-
ва процес на емитиране на ценни книжа, обезпечение по който са ипотечни и други 
кредити. Следователно, секюритизацията на дълга е превръщане на неликвидните 
финансов инструменти в нови ликвидни с по-добри характеристики в перспектива. 

Механизма на секюритизацията, се появява за първи път в САЩ преди около 
30 години. Той се смята като нов етап във финансовата индустрия, задължителен 
елемент от дейността на банковия и финансовия сектор. Секюритизацията може да 
постигне успех, ако се разделят и изолират активите, които са рискови от своя пър-
воизточник. Създава се механизъм, който се основава на нови финансови инстру-
менти за генериране на приходи. Те ще се използват за изплащане на дълговите за-
дължения на страните. Класическият вариант на секюритизация предполага избор 
на ценни книги, емитирани от определено юридическо лице или от самия емитент, 
които ще бъдат реализирани на международните финансови пазари. Секютириза-
цията може да се дефинира и като процес за обособяване на портфейли от нелик-
видни финансови или материални активи, които се групират по определен начин и 
срещу тях се издават нови ликвидни ценни книги, най-често акции и облигации. Те 
от своя страна се предлагат за закупуване от определен кръг на инвеститори. По 
принцип инициатор на такава трансакция е финансово-кредитната институция, коя-
то използва дружество за инвестиционна цел.  

Процесът на секютиризация се стимулира от въвеждането във финансовата 
практика на „транзитни ценни книги“ (“mortgage pass-through securities”), създадени 
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по примера на Правителствената национална ипотечна асоциация в САЩ.13 Те са 
едно нововъведение на международните ипотечни пазари и секюритизацията 
означава, че ипотеките ще се търгуват като всички други ценни книги. 

Досрочното обратно изкупуване на дълга има най-малко две ограничения, 
свързани с размера на валутните резерви на страните-дебитори и позицията на кре-
диторите по въпроса на изкупването на отделните части на дълга. Секютиризацията 
разрешава тези ограничения, тъй като представлява механизъм за емисия от дебито-
рите на нови задължения във вид на облигации, които ще разменят стария дълг, или 
ще се продават на открития пазар. Така, че всеки кредитор (длъжник) ще секюрити-
ра своите активи или дългове, а успехът на сделката ще зависи от готовността на па-
зара да поеме допълнителен риск; състоянието на финансите на длъжниците от гле-
дна точна на обслужване на новите задължения, източника на новите възможности 
по обслужване на дълга и най-вероятно от политически мотиви. 

 

Сред основните видове ценни книги, с които се преоформя държавния дълг се 
открояват две основни групи, а именно: 

  чуждестранни облигации, които се издават от нерезиденти на вътрешния 
пазар на чужда държава; 

  средно и дългосрочни еврооблигации в евро, които се емитират за разпола-
гане на европазарите сред чуждестранните инвеститори.  

 

Защитавайки тезата, че „секюритизацията на активи, прилагана правилно, 
представлява ценен алтернативен източник на ликвидност и финансиране за банки-
те-инициатори и в зависимост от приложимата транзакционна структура може да 
бъде източник на други ползи (управление на риска, освобождаване на капитал и 
др.)“, авторката д-р Ваня Иванова е на мнение, че секюритизацията е една от най-
значимите съвременни финансови иновации.14  

Превеждат се статистически данни, според които „през последните петнадесет 
години преди глобалната финансова криза от 2007-2009 г. пазарите на секюритиза-
ционни продукти отбелязаха безпрецедентен ръст, в резултат на разширяване на 
приложението на секюритизационната технология по отношение на спектъра от 
инициатори, структури, активи, инвеститори и други пазарни участници. В този пе-
риод обемът на секюритизираните активи и ценните книжа, базирани на активи 
(ЦКБА) нарасна съществено, като за мащабите на секюритизационната активност 
може да се съди по стойността на емитираните такива книжа: само през 2006 г. са 
емитирани ЦКБА за 2.456 трлн.евро в САЩ и 481 млрд.евро в Европа (върхови 
стойности преди кризата). Общата стойност на намиращите се в обръщение секюри-
тизационни продукти към края на 2014 г. е: 1.4 трлн. евро на европейския пазар и 
6.4 трлн. евро в САЩ (AFME (2014)).“ 

Следователно, секюритизацията е технология за финансиране и прехвър-
ляне на рискове, достъпна за по-широк кръг инвеститори. 

                                                            

13  Government National Mortgage Association, GNMA или Ginnie Mae (Виж за подробности: 
Боди, Зви. Ал. Кейн и Ал. Маркъс. ИНВЕСТИЦИИ. Трето издание, „Натурела“, С., 2000,  
р. 17-19 )  
14  Иванова, В.  Секюритизацията на активи – ползи и разходи за търговската банка – 
инициатор. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 
„доктор“ по научната специалност 05.02.05. „Финанси, парично обръщение, кредит и 
застраховка“, С., 2015, р. 2 
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В контекста на разисквания проблем, Европейската централна банка (European 
Central Bank) и Банката на Англия (Bank of England) в бъдеще ще предприемат 
съвместни усилия за стимулиране на кредитирането чрез съживяване на финансови 
схеми, критикувани за ролята си в кризата от 2008 година. Става въпрос за разгра-
ничаване на висококачествения дълг на еврозоната от лошите секюритизирани ипо-
течни кредити в САЩ, които са в основата на финансовия колапс през 2008 г. 
Въпреки че, в Европа има много по-ниски нива на изпадане в неплатежоспособност 
по този тип активи, търговията с тях е значително свита в резултат на финансовата 
криза. Според данните на агенция Standart&Poor’s едва 1.5% от съществуващите 
през 2007 г. секюритизирани активи в Европа са били обявени в неплатежоспособ-
ност спрямо 18.4% в САЩ.  

Секюритизацията днес страда от наложената стигма15, която води до отбягва-
нето й от инвеститорите и консервативно отношение от страна на регулаторите. 
Секюритизираните активи могат да се основават на пакетиране на всякакъв вид 
заем – от ипотека до кредитни карти, и се използват от банките като инструмент за 
финансиране. Продажбата на секюритизации ще освободи повече средства, с които 
да бъде възстановено кредитирането на бизнеса и домакинствата. Въпреки ниските 
лихви и изгодните дългосрочни кредити, предоставяни от ЕЦБ на банките в еврозо-
ната, кредитирането в региона не се възстановява, което затруднява започналото 
икономическо възстановяване. 

 

Преструктурирането на външната задлъжнялост се провежда и чрез проце-
дурата на изкупване на дълга. Тя представлява покупка от страна на дебиторите на 
дългови задължения на открития пазар със значителна отстъпка (дисконт). Отделни-
те длъжници притежават съществени златно-валутни резерви или могат без особени 
усилия да нараснат за сметка на износа, а дълговете на тези страни се отнасят към 
числото на съмнителните кредитори, като се продават на открития пазар със значи-
телна отстъпка. Така за дебитора се получава изгодно положение да изкупи своите 
дългове с голям дисконт, на частична стойност. Това на практика означава, че част 
от дълговете към кредиторите са опростени.  

Обратното изкупуване може да се извърши само ако страната не е изправена 
пред трудности при плащането на дълга си и има добра репутация сред кредиторите 
от Парижкия клуб. Плащания, свързани с обратното изкупуване се съгласуват с ус-
ловията на програмите на МВФ за страната.  

Такова решение на проблема с външния дълг се усложнява от две обективни 
обстоятелства. Първото е свързано с „принципа на приоритета“, т.е. с ползите за по-
гасяване на дългогодишен дълг, тъй като кредитополучателят ще се опита да изкупи 
задължението с най-висока отстъпка. На второ място, налице е „ефекта на обратна 
селекция”, когато високи обезщетения получават най-бедните кредитополучатели-
те, чиито дългове се търгуват с високи отстъпки. Тези трансформации по изкупува-
нето на дълга не могат да се осъществят, ако водят до загуби в способността на 
длъжника.  

 

Следователно, обратното изкупуване на дълга може да завърши при поло-
жение, че страната има добра репутация сред кредиторите от Парижския 

                                                            

15  Стигма, Stigma (на гръцки „στίγμα“ –  знак, клеймо, татуировка, петно)  
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клуб, съгласувано е с програмите на МВФ и тя не се сблъсква с трудности по 
изплащането на своите дългови задължения. 

 
В този ред на мисли, Европейската централна банка започна мащабната 

програма16 за изкупуване на държавни облигации, в която предвижда да инвестира 
1.1 трилиона евро до септември 2016 г. За целта финансовата институция печата но-
ви пари, а резултатът от това трябва да е стимулиране на инфлацията и икономиката 
на страните от еврозоната. Държавните облигации ще се изкупуват през централни-
те банки в съответните държави, т.е. ще бъдат „активни на финансовите пазари“. 
Мандатът на Европейската централна банка й забранява да финансира пряко стра-
ните от еврозоната, поради което това изкупуване се извършва на вторичния пазар 
на облигации. Тя гарантира, че няма да купува акции, оценени като лоши от воде-
щите международни рейтингови агенции. Изключение се прави само за облигации 
на държави, изпълняващи стриктно програмата за подобряване на финансовото си 
състояние, което на този етап изключва облигациите на Гърция и Кипър. Сред най-
търсените и купувани облигации са италиански, белгийски и френски държавни 
ценни книги с матуритет между 5 и 7 години. 

Всеки месец за обратно изкупуване на такива облигации, Европейската цент-
рална банка планира да влага по 60 млрд. евро. Стартирането на програмата за изку-
пуване на държавни облигации от ЕЦБ доведе до поскъпване на дълговите книжа, 
респективно понижаване на доходността, която носят на инвеститорите. Лихвите по 
10-годишните германски облигации намаляват с 6 пункта до 0.34%. По-ниски са и 
лихвите по испанските и италианските дългови книги. Най-солидно понижение с  
8 пункта до 0.56% регистрира лихвата на белгийските 10-годишни книжа, тъй като 
се говори, че централната банка на Белгия е сред най-активните търговци. Единст-
вено лихвите по гръцките книжа вървят нагоре, тъй като са изключени от програ-
мата. 

 
Отписването на дълга е другия способ за реструктуриране на дълговата зад-

лъжнялост на страните. Той се прилага в краен случай и възниква само, когато чуж-
дестранните дългови задължения трайно и значително превишават реалната плате-
жоспособност. При такава ситуация „външният дълг встъпва в качеството си на 
пропорционален данък“, тъй като значителна част от Брутния вътрешен продукт 
отива не за стимулиране на инвестициите, а за заплащане на дългове. Правителства-
та все по-малко са заинтересовани да провеждат за дълго време твърда икономичес-
ка политика, основана на непопулярни мерки, защото основна част от дивидентите 
отиват към кредиторите. Излишният „дългов навес“ негативно се отразява на ико-
номическия растеж, увеличава се данъчното бреме и се понижава инвестиционната 
активност. За оптималната степен на отписване на дълга ни служи анализа на 
дълговата крива на Лафер (The Debt Laffer Curve)17.  

 
 

                                                            

16  Според: ЕЦБ пусна печатницата на пари заради купуването на държавните дългове./ 
http://www.mediapool.bg/etsb-pusna-pechatnitsata-na-pari-zaradi-kupuvaneto-na-darzhavnite-
dalgove-news231446.html (2015-11-30) 
17  Bachvarova, El. The Debt Laffer Curve: Estimates for 1990-2005; The Theory behind the Debt 
Relief Laffer Curve. Duke Univercity, Durkam, North Carolina, Spring 2008, p. 9 
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Графика №1 

 
Графическа интерпретация на дълговата крива на Лафер 

 

Източник: Bachvarova, El. The Debt Laffer Curve: Estimates for 1990-2005.  
Duke Univercity, Durkam, North Carolina, Spring 2008, p. 9 

 
 

В двумерната декардова координатна система на вертикалната ос (ординатна) 
е изобразена стойността на дълга (очакван дисконтиран поток на трансфери, 
„market value of debt“), а на хоризонталната ос (абсцисна) – стойността на общите 
задължения (face value of debt). Проблемът с тъй нар. „дългов навес“, който се опис-
ва от частта от кривата на дясно от точка „В“ (debt overhang), в която по-нататъшно-
то увеличаване на публичния дълг води до намаляване на стойността му. 45 граду-
сова ос „ОА“ описва ситуация, при която величината на дълга (с отчитане на 
съществуващите проценти) съвпада с пазарната стойност. Изображенията показват, 
че при анализа на дадения въпрос се определя оптималното равнище на отписване 
на дълга, при което се достигат максимални стойности на очаквани плащания. С 
продължаващото увеличаване на обемите на заемите след точка „В“, наред с пада-
нето на пазарната стойност, пада и сумарната стойност на дълга. Следва обаче да се 
отбележи, че ако конкурентните кредитори са в състояние да рационализират пре-
доставянето на кредити, то кредитополучателя не може да се окаже на нисходящия 
участък на кривата. Очевидно е, че наличието на дисконт при дълга, само по себе 
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си не означава, че той ще бъде отписан. Всичко зависи от това, на какъв учас-
тък от кривата се намира длъжника. Несъмнено, кривата на Лафер има теоре-
тична ценност както при разглеждане на възможностите за провеждане на съгласу-
вана монетарна политика, така и при анализа на пазарната реструктуризация на 
дълга. 

 
В международната финансова практика се среща размяната на държавен 

дълг за акции на национални предприятия. Една от известните пазарни схеми по 
реструктуризацията на държавния дълг е предоставяне на кредиторите права по 
продажба на дълга с дисконт за национална валута, чрез която впоследствие може 
да се придобият акции на компания в страната длъжник. Често може да се използва 
непосредствената размяна, чрез суапа „дълг за акции на компании“, намиращи се в 
държавна собственост, или при държавно участие, например публично-частно 
партньорство. Привържениците на този подход защитават тезата, че такъв суап 
позволява едновременно да се решат два проблема - намаляване на държавния дълг 
и обезпечаване на приток на капитал в реалния сектор на икономиката. 

 
Разновидности на базовите условия за преструктури, ане на дълга, официално 

се посочват:18  
 Торонтските условия;  
 Хюстънските условия;  
 Тринидатските условия (The Trinidad agreements);  
 Лондонските условия (reformed Toronto);  
 Неаполските условия;  
 Лионските условия;  
 Инициативата на НІРС (Highly Indebted Poor Countries Initiative);  
 Стандартните класически условия.  
 
В крайна сметка, изборът на ефективен способ за реструктуризация на 

дълга ще зависи от много фактори. Първостепенно значение се пада на между-
народните кредитори, възможностите на съответната страна да обслужва 
своевременно своите дългови задължения, състоянието на националната ико-
номика, бизнес-климата на съответната страна, както не на последно място 
отношението на кредиторите към политическата власт. 

 
Ярък пример на посоченото е Руската федерация, която разработи и прие 

„комплексно решение на проблема“ по трансформацията на държавния дълг. Основ-
ните елементи се концентрират върху следното: 

  отписване на 100% от външния дълг на бившия СССР; 
  частично преоформяне на външния дълг с пълно изпълнение на задълже-
нията – само по еврооблигациите за рефинансиране на задлъжнялост към 
МВФ; 

  преструктуриране на части от руския външен дълг на гратисен период –  
10 години, общ срок на погасяване, не по-малко от 30 години.  

                                                            

18  Мировой долг и мировая экономика./ http://fin-result.ru/mirovoj-dolg19.html (2015-11-27)  
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Програмата за преструктуризация на държавни дълг19 съдържа две ключови 
части, а именно: първа част, перспективен бюджет, в който за период от 3-5 години 
се постига първичен излишък от 3-4% от БВП; и втора част – план за структурни 
реформи, включително мерки за подобряване на инвестиционния климат, преструкту-
риране на предприятията, и реформи в социалната дейност. При това се разглеждат и 
коментират следните три сценария за преструктуриране на външния дълг, а именно:   

 

Първи сценарий, (наречен оптимистичен) – достигане в близките години на 
споразумение за Руската федерация за регулиране на дълга при изпълнение на отбе-
лязаните изискания. Определено се смята, че този сценарий е почти малко вероятно 
да се случи, защото нито правителството на Руската федерация, както и другите 
власти не са подготвени да поемат ангажименти, които да убедят кредиторите за 
предоставяне на изключителни условия за урегулиране на руския дълг; 

 

Вторият сценарий (песиместичен) – двете страни по дълга, кредиторите и 
длъжниците да постигнат в преговорите негъвкави позиции, които да доведат до 
техния срив и обявяне на суверенен дефолт. Сценарият се смята за реален, с оглед 
на отчитане на стартовите усвовия за преговори със западните партньори, но Русия 
не е готова да поеме по-тежки задължения. Освен това се разбира, че не е в интерес 
на кредиторите да се обяви формален дефолт; 

 

Третият сценарий е най-вероятен, тъй като се стига до формално споразуме-
ние за условията по преструктурирането на дълга, които не устройват нито Русия, нито 
западните и партньори – Международния валутен фонд, Парижския и Лондонския клуб, 
като трансферните плащания по дълга да се възобновят, но не в пълен обем. 

 

В заключение на посочените коментари, анализи, лични оценки и прогнози, 
бихме могли да обобщим, че международния дългов пазар е част от по-глобалната 
макроикономическа система. Неговото формиране е съпроводено с множество 
връзки, отношения и зависимости между емитираните ценни книги, което дава 
възможност, те да се търгуват и на вторичните финансови пазари. Показатели-
те за измерване на външния дълг предлагат конкретна представа за международ-
ната задлъжнялост на страните, техните поети ангажименти по изплащането 
на дълга и някои монетарни закономерности, които имат икономически, социален 
и политически оттенък. Ефективността на анализираните способи за преструк-
туриране на външната задлъжнялост на страните ще зависи от състоянието на 
техните икономики, регулярните погасявания на дълговите вноски, провежданите 
монетарни реформи и благоразположението на международните кредитори към 
тях. Практиката показва, че изборът на удачен сценарий за преструктуриране на 
дълга е съпроводен с отчитане на реалните възможности на съответната страна 
по обслужването на държавния дълг, монетарната спецификата, постигането на 
споразумение с международните дългови донори, присвоените рейтингови оценки 
на международните агенции и провежданата политика на пазарни реформи.  
                                                            

19  Виж: Давлеткалиева, З.Б. Сравнительный анализ реструктуризации государственного 
внешнего долга России и Казахстана: общие проблемы и пути их решения в современных 
условиях./ http://vestnik.osu.ru/2003_7/20.pdf (2015-11-23); Лебедев А., Управление внешним 
долгом в России // Проблемы теории и практики управления 2004 г., № 2; №3; Управление 
государственным (муниципальным) долгом. Реструктуризация долга. Обслуживание долга./ 
http://textbooks.global/finansovoe-pravo_706/upravlenie-gosudarstvennyim-munitsipalnyim.html 
(2015-11-19) 
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Abstract: The knowledge triangle is a basic factor for the development of innovation. The 
science is directed towards the practical applying of the research. The feedback from 
industry improves the opportunity to develop creative potential. The education becomes 
practically oriented. The business has the opportunity to make use of the scientific 
potential of the research organiations and universities and to get the needed research, 
technology, economic analysis and solutions, as well as to obtain well trained specialists. 
The creation of technology transfer offices is one of the main tools for promoting the 
technological entrepreneurship and realization of mediation among the research organizations 
and universities with companies, whose activity and sustainable growth are based on 
access to the results of research and development. In pursuance of the project № 
BG161P003-1.2.02-0022-C0001  with beneficiary Burgas Free University, co-financed by 
Operative Programme „Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy” 
2007-2013, have been realized new models of effective partnership and dialogue of 
enterprises and organizations with research institutes and universities that can be 
disseminated as „best practices”. The article presents briefly the aims and objectives of 
the project as a whole and some of the main results achieved. 
 
Key words: knowledge triangle, innovation, technological transfer, office for technological 
transfer /OTT/, virtual OTT. 
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Триъгълник на знанието 
Неотдавнашният преход към отворени иновации доведе до увеличени потоци 

от знание и нови видове сътрудничество между образователните институции, изсле-
дователските организации и бизнеса. 

Триъгълникът знание – образование – бизнес се явява основната функционал-
на клетка, генерираща, реализираща и експлоатираща иновациите. Затова и трите 
страни извличат полза от сътрудничеството си в тази клетка, както следва: 

 науката – насочва се към практическото прилагане на провежданите научни 
изследвания, а чрез обратната връзка от индустрията повишава възможнос-
тите на творческия потенциал; 

 образованието – придобива практическа насоченост; 
 бизнесът – обезпечена е възможността за получаване на необходимите му 

научни изследвания, технологии и икономически анализи, както и високо 
квалифицирани специалисти. 

В заключение от заседание на Съвета на Европа и държавите членки е доку-
ментирано, че е необходима „по-голяма съгласуваност при разработването на поли-
тиката на европейско равнище и на равнище държави-членки, с пълно включване на 
трите компонента на триъгълника на знанието. Политиките в областта на образова-
нието, научните изследвания и иновациите следва да се стимулират взаимно, за да 
осигурят развитието на пълноценно функциониращ триъгълник на знанието и да 
ускорят прехода към икономика и общество, които действително се основават на 
знанието...“1 

 
Инициативи за подпомагане на предприемачеството и научните изследвания  
Развитие на национална про-иновативна инфреструктура 
Приносът на висшето образование към заетостта и растежа, както и неговата 

международна привлекателност, могат да се подсилят чрез тесни и ефективни връз-
ки между образованието, научните изследвания и иновациите — трите страни на 
„триъгълника на знанието“.2 

В рамковата програма за конкурентоспособност и иновации 2007-2013 акценти 
бяха поставени върху насърчаване на еко иновациите, развитието на информацион-
ните и комуникационните технологии и устойчивото развитие на ресурсите, разви-
тие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности.  

Разходите на предприятията в ЮИР за НИРД през 2010 г. нарастват с 42% спр-
ямо 2009 г.; нарастването за 2009 г. на годишна база е с 2,7%. Направените през 
2010 г. разходи за научни изследвания и иновации в ЮИР формират 4,4% от всички 
разходи за НИРД на страната, като районът се нарежда на трето място след ЮЗР 
(83%) и ЮЦР (5,4%). По данни на НСИ за 2011 г. разходите за научноизследовател-
ска и развойна дейност (НИРД) са 219.6 млн. евро – с 1.9% повече в сравнение с 
2010 г., интензивността на НИРД е 0.57% от БВП, а делът на иновативните пред-
приятия в България възлиза на 27.1% и нараства за всички размерни групи в 
периода 2006-2010 г. Разходите за научно-изследователска и развойна дейност в 
Югоизточен район през 2012 г. възлизат на 15 481 хил.лв. и формират 3% от всички 

                                                            

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0003:0005:BG:PDF  
2 http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/knowledge-innovation-triangle_bg.htm  
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разходи за НИРД  в страната (496 176 хил.лв.) В сравнение с предходната година 
през 2012 г. се  наблюдава покачване на показателя с 13%.  

Националната цел, заложена в Националната програма за реформи в Република 
България, за този индикатор е 1.50% от БВП през 2020 година. 

Основната цел на процедурата „Създаване на нови и укрепване на съществува-
щи офиси за технологичен трансфер“ по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. е да насърчи раз-
витието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави подкре-
па за създаването на нови и развитието на вече съществуващи офиси за технологи-
чен трансфер в България като основен фактор за насърчаване на трансфера на ново 
знание и технологии от научно-изследователските организации към предприятията 
с оглед подкрепа на тяхното конкурентоспособно и устойчиво развитие в дългосро-
чен план. 

Развитие на конкурентноспособността на предприятията от Югоизточен 
регион чрез изграждане на Офис за технологичен трансфер /ОТТ/ в Бургаски сво-
боден университет 

В процеса на въвеждане на ново технологично и пазарно знание основна роля 
играят университетите. Но академичното предприемачество все още не е развито, а 
дори да го има в даден регион, много често е грешно представено или е подценено. 
Един от основните проблеми на повечето европейски университети е намирането на 
учени, които се интересуват от комерсиализирането на научните им изследвания и 
стимулите, които получават в замяна. Проблемът се корени в структурата на самите 
университети, които повтарят дисциплинарната структура на науката и са насочени 
към две основни функции – преподаване и научна дейност. В резултат, повечето 
университети не стимулират развитието на предприемачески познания и умения 
сред студентите и учените. Основното предизвикателство пред европейските уни-
верситети днес е създаването на връзка между преподаването, научната дейност и 
предприемачеството. Бизнес инкубаторите и офисите за технологичен трансфер мо-
гат да подпомогнат комерсиализирането на научно-изследователската дейност на 
учените, само в случай, че последните търсят активно такива възможности. 

Много от анализите, направени до сега, показват, че до този момент в област 
Бургас не е развит иновационен капацитет. Това произтича от слабо развита изсле-
дователска база, липса на инвестиции за изследвания и най-вече слабите връзки 
между бизнеса и научно изследователските звена. Бургаски свободен университет 
като образователна институция с научен потенциал и квалифициран преподавател-
ски персонал е един от благоприятните фактори и предпоставки за подпомагане на 
процеса на развойни и иновационни технологии. Това наложи изграждането на 
структура в БСУ с основна цел ускоряване, подпомогне и разширяване внедряване-
то на иновационни решения в областта на ИТ и тяхното приложение в дейността на 
фирмите от сферата на ИТ индустрията, енергетиката, електронното управление на 
национално и местно ниво, образованието и културата. През месец септември 2012 г. 
в Бургаския свободен университет стартира проект № BG161P003-1.2.02-0022-
C0001 „Създаване на нов офис за трансфер на иновационни технологии в пред-
приятията от Югоизточен регион”, финансиран по оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.02 „Създаване на 
нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” [3]. 
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Основни дейности и сервизи на ОТТ 
Дейностите на ОТТ са насочени към ускоряване, подпомогне и разширяване 

внедряването на иновативни решения в областта на ИТ и тяхното приложение в 
дейността на фирмите от сферата на ИТ индустрията, енергетиката, електронното 
управление на национално и местно ниво, образованието и културата. Основните 
направления, в които работи офисът са в областите ИТ, еко- и енергоспестяващи 
технологии и технологии, свързани със здравето. Основните услуги, които се пред-
лагат са: 

 Предоставяне на достъп до базата данни с иновативни технологии и потен-
циални потребители на такива; 

 Предоставяне на информация за иновативни решения, обучения, семинари, 
реклами от сайта на ОТТ; 

 Подпомагане на предприемаческата активност на млади хора за стартиране 
на бизнес с иновативен характер; 

 Осигуряване на правни услуги за защита на интелектуалната собственост. 
 
На Фиг. 1 е представен концептуалният модел на изграденият в Бургаски 

свободен университет Офис за технологичен трансфер. 

 

 

 
Фиг. 1. Концептуален модел на ОТТ 

Източник 

ОТТ 
Трансфер на технологии  

на базата на 
конкурентоспособен 

научно-изследователски 
резултат 

Искане за разработване на 
нова конкурентоспособна 
технология и нейния 

трансфер

Потребител 

Технологичен трансфер 

Информационен трансфер Предварителен трансфер 

Принудителен 
трансфер 

Трансфер на 
конкурентоспособност 
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Резултати от работата на ОТТ  
Виртуалният офис за технологичен трансфер /ВОТТ/ 

(http://ott.bfu.bg/virtualoffice/) е важна и интегрална част от Офисът за технологичен 
трансфер към Бургаския свободен университет. ВОТТ е електронна платформа, 
подпомагаща и осигуряваща поддръжка на изпълнението на дейностите по проекта, 
в които участват както членовете на офиса, така и неговите клиенти и всички 
негови потенциални потребители. Следва кратко описание на ключовите модули на 
ВОТТ.  

 Модул „Регистрация“ – в този архитектурен модул се установява самолич-
ността на потребителите и всеки един от тях бива подходящо оторизиран с 
необходимите права за достъп до данни и ресурси с оглед тяхното ползване. 

 Модул „Е-обучение“ – представлява виртуален център за е-обучение, къде-
то потребителите на ВОТТ да направят връзка с вече съществуваща вир-
туална среда за обучение.  По този начин те могат да се възползват от всич-
ки налични услуги и курсове за обучение, налични в средата, като за това 
трябва да спазват правилата и нормативната уредба на хост организацията – 
Бургаския свободен университет. 

 Модул за комуникации – Ключова част от този модул е системата за общу-
ване, която позволява синхронна и асинхронна комуникация между всички 
регистрирани участници. 

 Модул „Библиотека“ – представлява виртуално хранилище за мултимедий-
ни материали (OE ресурси, статии, линкове, демонстрации, модули и дори 
цели курсове за обучение). 

 Модул „Регистър на технологии“ – предоставя на оторизираните потребите-
ли информация за достъпните технологии за трансфер. В електронният ре-
гистър на ВОТТ е публикувана информация само за онези от технологиите, 
които на базата на възприетата в рамките на проекта методология за селек-
ция и оценка, са оценени като технологии с висока степен на готовност за 
внедряване.  

 Модул регистър на доставчици на технологии – предоставя на оторизирани-
те потребители информация за доставчици на технологии със съответната 
информация за контакти. Организациите (или лицата), предоставящи тех-
нологии в готовност за внедряване са описани в електронен регистър като 
за целта е използван стандартизиран набор от атрибути. 

 

От създаването до сега броят на регистрираните в офиса технологии и научно-
изследователски екипи, лаборатории и университети непрекъснато расте, което до-
казва, че виртуалния офис се развива като популярен портал за иновации и 
трансфер на технологии в региона. Към настоящия момент в регистъра на техноло-
гии на ВОТТ са регистрирани  над 50 технологии, предоставени от екипи на над 10 
научно-изследователски организации в страната. Броят на регистриралите се фир-
ми, потенциални потребители на технологични решения са над 30, което доказва, че 
ВОТТ се утвърждава като популярен портал сред бизнес обществеността в региона. 

Проведоха се проучвания на съвременни технологични разработки в БСУ и 
научно-изследователски организации. Въз основа на тези проучвания се попълва 
базата данни на ОТТ. Направи се селектиране по степен на готовност за внедряване 
на иновативни продукти/процеси/услуги. За първите няколко разработки от тази 
селекция се изготвиха подробна техническа оценка за степента им на приложимост 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                              том ХХХII, 2015 г. 
 

 142

и готовност от внедряване, както и оценка на интелектуалната собственост, и оцен-
ка дали те имат достатъчен пазарен потенциал. Екип от специалисти създаде мето-
дика от практико-приложен характер за изследване на степента на приложимост на 
дадена иновация в конкретна фирма бенефициент [1,5]. Основните параметри на 
анализа са: количествена и качествена ресурсна обезпеченост (капиталова, финансо-
ва, трудова) на фирмата от гледна точка на внедряване и поддръжка на иновацията, 
ограничения и стимули за прилагане на иновацията, нуждата и периодът от „прена-
стройване“ на фирмените ресурси за работа с нововъведението и  самооценка за 
степента на готовност и факторите, които биха възпрепятствали внедряването на 
иновацията. Резултатите от изследване на степента на приложимост на иноватив-
ната технология „Мултимедийни цифрови библиотеки за културно и научно нас-
ледство“ в Регионален исторически музей – Бургас [4,6,7] и иновативната „Техноло-
гия за производство на програмируеми и управляеми модули за управление на про-
цеси посредством  следене на температура, влажност, нива, напрежение, ток и др“ в 
INTIEL – Тодорови и СИЕ, гр. Поморие [8], участващи в апробацията по тази мето-
дика, показаха, че проучваните иновации са напълно приложими в двете предприя-
тия от гледна точка на ресурсна обезпеченост и подкрепа от страна на бенефи-
циента. 

 
Перспективи за бъдещо развитие 
Докладът за глобалната конкурентоспособност 2013-2014 [2], който обхваща 

148 страни с подробен профил на техните икономики и световните класации за над 
100 индикатора, поставя България на 57-мо място, което я придвижва напред с 5 по-
зиции. Въпреки това иновационната система на България се оценява като все още 
недостатъчно развита. Сферата на иновациите е представена с помощта на 8 инди-
катора като капацитет за иновации, качество на научно-изследователските институ-
ции, разходи на фирмите за НИРД, сътрудничество между университетите и ин-
дустрията в областта на НИРД, държавни поръчки на високо технологични продук-
ти, наличие на учени и инженери, молби за получаване на патент и защита на 
интелектуалната собственост. Индикаторите с подобрени позиции в класацията са: 

 качеството на научно-изследователските институции – 7 позиции напред; 
 наличие на учени и инженери – 2 позиции напред; 
 защита на интелектуалната собственост – една позиция напред. 
 

Индикаторите, които запазват позициите си в класирането са: 
 подадените молби (заявки) за патент;  
 сътрудничеството „университети-индустрия” в областта на НИРД. 
 

Индикаторите с влошени позиции в класацията са: 
 капацитет за иновации – 39 позиции назад ; 
 разходите на фирмите за НИРД – 15 позиции назад; 
 държавните поръчки на съвременни технологични продукти – отстъпление 

с 9 позиции. 
 
В рамките на Глобалния индекс за конкурентоспособност технологичната 

готовност на икономиките се оценява с две групи индикатори:  
 технологична адаптация – наличие на най-нови технологии, усвояване на 

най-новите технологии от фирмите, както и ПЧИ и трансфер на технологии;  
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 използване на ИКТ – интернет потребители, международен интернет тра-
фик, абонаменти за широколентов интернет, в т.ч. и мобилен, абонаменти 
за мобилни телефони и абонаменти за стационарни телефони. 

 

По технологична адаптация България запазва тенденцията и се придвижва с 
още 3 позиции напред от 111 на 108 място. По използване на ИКТ нашата страна 
преминава със 7 позиции напред в световната класация от 41 на 34. 

Основната цел на Иновационната стратегия на Република България е повиша-
ване конкурентоспособността на българската индустрия. А това означава изгражда-
нето на икономика, „основана на знанието“, т.е. внедряването на нови изделия, из-
ползването на материали, технологии и организация на производство, управление и 
услуги, въз основа на конкурентоспособни научни разработки.3 

 

Стратегия „Европа 2020” [9] на ЕС е насочена към: 
 интелигентен (smart) икономически растеж – изграждане на икономика, 

базирана на знания и иновации; 
 устойчив (sustainble) икономически растеж – насърчаване на ресурсо-

ефективна, екологично чиста и конкурентоспособна икономика;  
 приобщаващ (inclusive) икономически растеж – икономика с високо рав-

нище на заетост и постигане на социална и териториална кохезия. 

Основни цели, които се поставят в новата стратегия са: 
 постигане на 75% заетост на населението на възраст 20 - 64 години; 
 да се инвестира в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) -3% 

от европейския БВП; 
 парниковите емисии да се намалят с 20%, докато за същия продукт се 

намали енергопотреблението и се увеличи делът на възобновяемите източ-
ници на енергия; 

 да се намали отпадането на деца от училище до по-малко от 10%, а поне 
40% от младите хора да имат завършено средно образование; 

 намаляване на бедността на поне 20 млн. души от ЕС. 

Правителството определя за свои държавни приоритети в областта на науката: 
 Формиране на трайна национална научна политика; 
 Стимулиране на вътрешната и външна интеграция на научните институции; 
 Разработване на нови механизми за ефективно финансиране на науката и 

научните изследвания. 

Политиката на България в областта на научните изследвания и технологичното 
развитие е концентрирано в следните основни дейности: 

 Активно участие в Европейски и транс-европейски програми; 
 Интензивно двустранно, регионално и транс-регионално сътрудничество. 
 Обвързване на научните приоритети, определени на различни нива: 
o Интеграционни, засягащи европейското научноизследователско пространство; 
o Регионални, свързани с научните инициативи на Югоизточна Европа; 
o Национални, свързани с развитието на знания в областта на науката и тех-

нологиите и с обслужването на определени области на социално-икономи-
ческия сектор на страната. 

                                                            

3
 www.arcfund.net/fileSrc.php?id=2523  
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Заключение  
Чрез своята дейност офисите за технологичен трансфер се стремят да редуци-

рат влиянието на информационните, кадрови, психологически, организационни и 
финансови бариери пред иновациите. Дейностите им са насочени към повишаване 
на трудовата заетост, съдействайки за създаването на подходяща среда за развитие 
на малките и средни предприятия в областта на високите технологии и повишаване 
на тяхната конкурентноспособност. Същевременно този вид структури се явяват 
проводник на добри практики за сътрудничество между образователните институ-
ции, изследователските организации и бизнеса. 
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Abstract: The report clarifies starting theoretical points for projection of energy efficient 
system power part for regulation via magnetic field orientation. Graphic images of the 
oriented regulation system’s main dimensions are attached. The application field of the 
results is indicated. 
 

Key words: oriented regulation, zero vector, sub-band, contour, coordinate system. 

 
 

Въведение 
 

В теорията на електрозадвижването приоритетно място заема т.н. ориентирано 
управление [1, 2]. Идеята е то да се осъществява чрез ориентация на магнитното по-
ле на трифазен асинхронен електродвигател. При този тип управление, както и при 
чисто векторното, основен градивен елемент се явява управляемият полупровод-
ников силов преобразувател. Най-често такъв преобразувател (Фиг. 1) се реализира 
при използването на биполярни транзистори с изолиран гейт – тип IGBT [3,4,6].  

 
I. СИЛОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АСИНХРОНЕН 

ДВИГАТЕЛ С ОРИЕНТАЦИЯ НА МАГНИТНОТО ПОЛЕ 

Представеният преобразувател се състои от шест силови транзистора, захра-
нени с постоянно напрежение и има за товар трите статорни намотки на трифазния 
асинхронен двигател. 
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Проводящото състояние на всеки един от шестте транзистора се осъществява 
от отделна система, която генерира отпушващи импулси с необходимите параметри.  

Подаването на тези импулси става по конкретен алгоритъм, осигуряващ фор-
миране на променливо правоъгълно напрежение с положителна и отрицателна по-
лувълна. То се подава към всяка фаза в резултат, на което се получава аналогична 
трифазна такава. Алгоритъмът на работа е пояснен на фиг. 2 [7]. 

 

 
 

Фиг. 1. Силов преобразувател с биполярни транзистори 
 с изолиран гейт – тип IGBT 

 

Както се вижда от фиг. 2, периодът на алгоритъма може да се раздели на шест 
подинтервала. За всеки подинтервал работи биполярен транзистор, въздействащ на 
всяка една от трите фази. 

 

 
 

Фиг. 2. Алгоритъм на работа 
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Посоченият на фиг. 2 алгоритъм се подава към входните вериги (гейт g) на 
шесте IGBT транзистора, образуващи преобразувателя (фиг.1).  

От фигурата се вижда, че преобразувателят има товар с активно индуктивен 
характер и противоелектродвижещо напрежение, т.е. това са трите статорни намот-
ки а, b, c на трифазния АД. От фигурата се вижда също, че в първи подинтервал в 
работно (проводящо) състояние ще бъдат биполярните транзистори с изолиран гейт 
1 IGBT, 4 IGBT, 5 IGBT. За така разгледания подинтервал статорни намотки „а” и 
„с” ще бъдат свързани паралелно помежду си и последователно със статорната 
намотка „b”. 

Към така формирания контур се прилага постоянното напрежение от межди-
нен постоянно токов източник.  

Аналогично за втория подинтервал от системата за управление (фиг.1) се пода-
ват отпушващи импулси към „гейт” на транзистори 1, 4 и 6.  

При това положение посоката на протичане на електрическия ток е по схема: 
положителна шина, 1 IGBT, статорна намотка „а”, звезден център, статорна намотка 
„b”, 2 IGBT, отрицателна шина и съответно от звезден център през статорна намот-
ка „с”, 6 IGBT и отново отрицателна шина.  

Видно се, че във втория подинтервал началото на статорна намотка „а” е свър-
зано с положителна шина. Краят ù е свързан с общата точка на началата на паралел-
но свързаните статорни намотки „b” и “c”, а общата точка е свързана с отрицател-
ната шина.  

За третия подинтервал от системата за управление трябва да се подават отпуш-
ващи импулси към гейтовете на 1, 3 и 6 биполярни транзистори. Протичащият ток 
през тях осигурява паралелно свързване на статорни намотки „а” и „b” към положи-
телната шина, а с последователно свързаната на тях намотка „с” – към отрицател-
ната шина.  

По такъв начин за тези три подинтервала се формира положителна полувълна 
на напрежението. Лесно е да се установи, че за подинтервали 4, 5 и 6 по аналогичен 
начин ще се формира отрицателна полувълна на посоченото напрежение. (фиг.3). 

 

 
 

Фиг. 3. Начини на свързване на статорните намотки „а“, „b“, „с“ 
 съответно за 1, 2 и 3 интервала 
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Както се вижда, формираното напрежение има правоъгълна форма. Разлагане-
то ù в ред на Фурие определя приоритета на първия хармоник, който от своя страна 
е първопричината за пораждане на трифазно кръгово магнитно поле. 

 
II. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА АСИНХРО-

НЕН ДВИГАТЕЛ С ОРИЕНТАЦИЯ НА МАГНИТНОТО ПОЛЕ 
 

Изясняването на процесите, които настъпват при наличие трифазно кръгово 
магнитно поле, базиращо се на принципа на неговата ориентация, става най-добре 
чрез съответно преобразуване и въвеждане на установена координатна система с 
оси � и β спрямо трите статорни намотки „а”, „в“ и „с”. Логичното положение на 
трите транзисторни клона се дефинира с „0” и „1”. Нула има, когато клонът е вклю-
чен към отрицателната шина, а единица – когато е включен към положителната 
шина на напрежението на междинния контур.  

При така разглежданите три клона се получават осем възможни състояния. Те 
се дефинират с осем стандартни вектора 0 1 2 7u ,u ,u ,...u . При 0u  всички вектори са 

насочени към отрицателната шина, а при 7u  – към положителната. Пространствено-

то разположение на стандартните вектори към осите � и β и съответно, към намот-
ките, е представено на фиг. 4. 
 

1u

2u3u

4u

5u

6u

1S

2S

3S

4S

5S

6S

1Q2Q

4Q3Q

 
 

Фиг. 4. Пространствено разположение на стандартните вектори  на напрежение в 
координатна система с оси � и β, за четирите квадранта 1 4Q Q  

 

Видно е (Фиг. 4), че векторите разделят цялото векторно пространство на шест 
сектора – 1 2 6S ,S ,...S . Това е възможно, когато статорната намотка „а” е насочена по 

ос �. Другите две намотки – „b” и „с”, са дефазирани помежду си на 1200. 
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От изложеното става ясно, че с помощта на дефинираните осем вектора трябва 
да се създадат необходимите напрежения на статорната верига. Данните, показани в 
Таблица 1, дават яснота за състоянията на транзисторните клонове, представени на 
фиг.1. 

Таблица 1 
 

 
0u  1u  2u  3u  4u  5u  6u  7u  

a 0 1 1 0 0 0 1 1 
b 0 0 1 1 1 0 0 1 
c 0 0 0 0 1 1 1 1 

 
Векторите 0u  са нулеви и съответстват на свързване на всички клонове към 

отрицателната шина, а векторът 7u -свързан към положителната шина на приложе-

ното напрежение.  
 
Изводи 
 

На база получените резултати и анализът им може да се приеме, че представе-
ното изследване би било едно добро допълнение към теорията на енергоефективни-
те системи за електрозадвижване, изградени на принципа на ориентация на магнит-
ното поле на трифазен електродвигател. Използването му може да служи за основа 
за създаване на нови вариантни решения на системите с ориентирано управление. 
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Abstract: The report presented the results of proposed structural scheme subject to 
regulation embodying the vector principle. It has been and analytical expressions, which 
is based on the conclusion of the transfer function of the system used for the model. There 
are also two control loop using PI regulator correction, as well as structure of the control 
loop with the reference model.  
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Въведение 
 

В наши дни около 90% от използваните асинхронни двигатели са с накъсо 
съединен ротор. Предимствата им пред останалите електромеханични преобразува-
тели на електроенергия са опростена конструкция, добра възможност от претовар-
ване, висока експлоатационна надеждност, ниска цена и др.  

Наред с редицата положителни черти трябва да се изтъкнат и някои недоста-
тъци, свързани главно със сложността на тяхното управление. Известно е, че при те-
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зи двигатели е невъзможно директно управление на въртящ момент и магнитен по-
ток, както при постояннотоковите двигатели.  

Тъй като те са едни от основните консуматори на електрическа енергия в све-
та, то вниманието се насочва все повече към създаване и развитие на нови методи за 
управление, характеризиращи се с висока ефективност и по-малък разход на елек-
троенергия. 

Доказано е, че най-ефективните методи за контрол на трифазни асинхронни 
двигатели са тези за векторно управление. Появата и развитието на тези методи е 
довело не само до решаване на основните проблеми, свързани с разделното въздей-
ствие на въртящ момент, магнитен поток и динамика на управление, но и на по-ши-
рокото приложение на този тип електродвигатели в индустрията.  

В последните години има примери на използване на трифазни асинхронни 
електродвигатели и в някои области на сервозадвижването. Така се създаде възмож-
ност да бъде установено, че параметрите на съвременните електрозадвижвания в 
значителна степен се предопределят от техните системи за управление. Това прави 
въпросите и изследванията, отнасящи се до разработването на нови, високопроизво-
дителни, компактни и икономически системи за електрическо задвижване изключи-
телно актуални. 

Практиката на използване на тези двигатели през последните години показа 
също, че използването на системите за векторно управление води не само до пови-
шаване качеството на управление, но и до спестяване на значително количество 
електроенергия, което е от голямо значение в съвременните икономически условия. 

Наред с многото предимства, системите за векторно управление имат и редица 
недостатъци. Те намират ограничено приложение все още в практиката, поради 
сравнително високата си цена и сложна структура. Това се дължи на сложната 
теория, описваща динамичните процеси в асинхронния двигател и принципа на са-
мите методи за управление. 

 
I. ПРОБЛЕМИ ПРИ НАСТРОЙКА И СИНТЕЗ НА СИСТЕМИ  

ЗА ВЕКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИФАЗЕН АСИНХРОНЕН 
ДВИГАТЕЛ 

 
Известно е, че основните проблеми, които възникват при синтеза и настройка-

та на системите за векторно управление могат да се сведат главно до следното:  

 въздействие върху влиянието на кръстосаните връзки между каналите за 
управление на модула на главното потокосцепление и каналите за управ-
ление на ъгловата скорост на ротора; 

 Идентификация на параметрите на разработваните модели за конкретен тип 
електродвигател. 
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Фиг. 1. Структурна схема за подчинено регулиране  
в система за векторно управление 

 
 

II. ПРИЛАГАНЕ НА ПРЯКА КОМЕНСАЦИЯ НА КРЪСТОСАНИТЕ 
ВРЪЗКИ 

 

Първият проблем може да се реши чрез прилагане на пряка компенсация на 
кръстосаните връзки.  

Тъй като коефициентът на компенсиращата връзка може да бъде конкретна 
функция на параметрите на двигателя, то оказва се, този проблем е пряко свързан с 
решаването на втория. 

На база изложеното става ясно, че структурната схема на системата с подчи-
нено регулиране с въведен векторен принцип за управление ще има вида, предста-
вен на фиг.1.  

 
От фигурата става ясно, че е налице подчинено регулиране в система за век-

торно управление. Регулаторът и е с времеконстанти: 
 

(1)    Тр = Т1; 

(2)   Т2 = 2Тμе.Kт.п..K0.KO.B.Y.. 
 
Тогава изходния сигнал ще има следния запис: 

 

(3)   
-1
O.BY

2 2
e e

k
Y( s ) U( s )

2T s 2T s 1 


 

 

 

Където:  Тμе – еквивалентна времеконстанта. 
 
Ако се приеме, че истинската стойност на произведението Kт.п..K0 се различава 

от приетата при настройката: (Kт.п..K0.)/( Kт.п..K0.)*=1+δ, то тогава изходният сигнал 
на системата може да се запише със следния израз: 
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 (4)   
-1
O.BY

2 2
μe μe

k
Y(s)= U(s)

2T (1+δ)s +2T (1+δ)s+1
 

Като се предположи, че разглежданият контур е подчинен на външен такъв, 
може да се оцени отклонението на преходния процес от апериодичния с времекон-
станта 2Тμе. Тона е така, защото при определяне на настройката на външния кон-
тур, разглежданият се апроксимира с апериодични звена с времеконстанта Тμе. 

 
В такъв случай функцията за оценка може да се представи с израз от вида: 

(5)                  2

0

F ( t )dt


  , 

където ε(t) е разликата между изходния сигнал на контура y(t) и изходния сигнал 

yе(t) на система, описана с апериодични звена: 

(6)   
1

O.B.Y

e

k
E( s ) W( s ) U( s )

( 2T s 1)

 
  

  
, 

където: W(s) е предавателната функция на изследваната система. 
 

В такъв случай входното въздействие U(s)=U/(2Tμs) съответства на стъпалови-
ден сигнал. 

(7)   

i
2

i

1
F ( t )dt E( s ).E( s )ds

2 j
s j ,






  

  

  


   

 

При прилагане на теоремата на Парсевал (7) ще се получи следния израз за 
система с точна настройка: 

 

(8)         

1
O.B.Y

2 2
e ee

1 2
O.B.Y

0
e

k .U1 1
E( s ) . ;

2T s 1) 2T s2T s 1
( k .U )

F
( 40T )

 







 
     


 

 

Тогава за система под въздействие на смущение ще е в сила израза: 
 

(9)  
  

1
11 2 2 O.B.Y

e e e
e

2
1 2

0 O.B.Y
e

k .U
E( s ) 2T s 1 2T (1 )s 2T (1 )s 1 . ;

2T s
1 6

F ( k .U ) .
8( 5 3 )T

  





 

 







        

 




 

 
Отношението F0δ/F0 = 5(1+δ+6δ2)/(5+3δ) показва отклонение на стойността на 

средноквадратична грешка при смущение от стойността на тази грешка при идеална 
настройка.  
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III. ВКЛЮЧВАНЕ НА КОНТУР С ЕТАЛОНЕН МОДЕЛ И КОРЕКТОР 
С ПРЕДАВАТЕЛНА ФУНКЦИЯ 

 
Включването на контур с еталонен модел и коректор с предавателна функция 

Wk(s) позволява да се подтиснат параметричните смущения в контура. 
Чрез използването в качеството си на контур на регулатори, приложени в сис-

темите за подчинено регулиране, може да се получи ефективно подтискане па пара-
метричните смущения. 

Ако се приеме коректор с предавателна функция e
k k

e

2T s 1
W ( s ) k

2T s





 , изходна-

та променлива на системата ще има следния запис: 
 

(10)     




1
e k O.B.Y

2 2
1e e e

e
e k

Y( s ) [( 2T / k )s 1].k .U( s )

(1 )( 2T s 2T s 1 2T
. s 1 .( 2T s 1) .

2T s 1 k



  










  
      

  

 

 

При условие, че отсъства параметрично смущение, т.е. δ=0, изразът ще добие 
вида: 

(11)     




1
e k O.B.Y

2 2
1e e e

e
e k

Y( s ) [( 2T / k )s 1].k .U( s )

2T s 2T s 1 2T
. s 1 .( 2T s 1) .

2T s 1 k



  








  
     

  

 

 
Ако се замени в знаменателя полинома 2 2

e e2T s 2T s 1    с полинома e2T s 1  , 

както това се прави при изчисляване на системите за подчинено регулиране, то при 
последната стойност kk>1 ще се получи: 

 

(12)        
1

O.B.Y

e

k
Y( s ) U( s )

2T s 1






 

 

По този начин ясно се вижда точното съответствие на предавателната функция 
на системата, използвана за модел. 

Интегрално квадратичната грешка при стъпаловидно входно въздействие ще 
има следния запис: 

 

(12)    
2 1 2

k O.B.Y
p 2

k k k e

[( 2k 1)(1 ) 6 ]( k .U )
F

4[ 4k 13k 10 3( k 2 ) ]T


 


  


   
,  

 

При условие, че отсъства параметрично смущение, т.е. δ=0, изразът ще добие 
вида: 
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(13)    
1 2

k O.B.Y
p 2

k k e

( 2k 1)( k .U )
F

4( 4k 13k 10 )T




 
 

 

Ако kk>7/4 и Fp<F0, то за системи с параметрично смущение ще се получи 
следният израз: 

 

(14)         Fpδ/F0δ={2(5+3δ)[(1+δ)(2+1/kk)+6(δ/kk)
2}× 

       ×{[4+(13+3δ)/kk+2(5+3δ)/k2
k](1+δ+6 δ2)kk}

-1 

 

Получаването на необходимата стойност на kk може да стане, като се зададе 
максимално допустима стойност на δ и се избере kk  такъв, че: 

 

(15)   4k3
k+(11+δ)k2

k +(9+5δ) kk - 6δ
2>0 

 

Прилагането за коректор Wk(s)=kk – пропорционален регулатор – определя 
изходния сигнал за несмутена и за смутена система (16, 17): 

 

(16)  
1

e k O.BY

2 2
e e k e

( 2T s 1) / k 1 k U( s )
Y( s )

( 2T s 2T s 1) / k 1 ( 2T s 1)



  

   
     

, 

 

(17)  

 
1

e k O.BY

2 2
e e k e

[( 2T s 1) / k 1]k U( s )
Y( s )

{[ 2T (1 )s 2T (1 )s 1] / k 1}( 2T s 1)


   

 


     
. 

 

Вижда се, че c увеличаване на корекционния коефициент kk имагинерната част 
на корените на полинома 2 2

e e k2T (1 )s 2T (1 )s ( k 1)        расте пропорционал-

но с kk 1  и едновременно с това реалната част на корените намалява, което води 

до теоретична възможност за резонанс при високите честоти.  
 
До този извод се стига след анализиране на интегрално квадратичната грешка: 

 

(18)   
2 1 2

k O.B.Y
П

k e

[(1 k )(1 ) 6 ]( k .U )
F

8( 5 2k 3 )T


 


  


 
. 

 

Действително, при kk  се получава изразът: 
 

(19)    1 2
П O.B.Y

e

1
F ( k .U )

16T


 



 ,  
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Ако δ=0, то: 

(20)    
1 2

O.B.Y
П

e

( k .U )
F

16T




  . 

 

Тази величина в сравнение с F0 е значително по-голяма: FПδ4 /F0=5/2. 
 

Ако се приеме, че коефициентът T2 < 2Tμek0kТ.ПkO.BY и -1<δ<0, то при големи 
стойности на kk интегралът на квадратичната грешка може да се сведе до приемлива 
стойност. 

 

11

0

sT

k
)(sY

Yвok ..

Yвok ..

1
.

sT

k

e

ПТ



)(sWk

1

2

T s 1

T s



)1)(1(

*
0.

*

 TssT

kk ПТ



 
 

Фиг. 2. Контур с ПИ-регулатор и корекция с еталонен филтър 

 
По такъв начин, при използване на пропорционален коректор коефициентите 

на основния ПИ-регулатор на контура трябва да се увеличат в сравнение с коефи-
циентите при стандартна настройка. 

Контурът с еталонния модел може да се свърже и след основния ПИ-регула-
тор. Тогава той служи за формиране на желаната предавателна функция на обекта. 
Това съответства на структурата, показана на фиг.2. 

 
От фигурата се вижда, че сравняването на контура с еталонен модел от вида 

Wm(s)=(T*μes+1)-1.(T*1s+1)-1 дава следния израз: 
 

(21)  k 2 k e 1 k1

k 2 k e 1 k1

[(T s / k )(T s 1)(T s 1) T s 1]W( s )
Y( s ) Z( s )

(T s / k )(T s 1)(T s 1) T s 1




    


   
, 

 

където Wk(s)= kk(Tk1s+1)/( Tk2s). 

 

От този израз се вижда, че ако се избере Tk1 > T1 и kk » 1, то Y(s) ≈ Wm(s)Z(s). 
Коефициентът kk може да бъде избран достатъчно голям без да има опасност 

от възникване на резонанс. 
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Контурът с еталонния модел може да осъществи подтискането на смущението 
(кръстосаната връзка в системата за векторно управление). 

 
Структурната схема на такава система е показана на фиг. 3. Смущението на из-

ходния сигнал е: 
 

(22)   

2 2 1
e 0 1

1

2 2 2 k
k 2 2 e k e
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Y ( s ) [ 4T s ( T s 1 )k f ( s )( T s 1 ) ]
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Фиг. 3. Контур за регулиране с еталонен модел 

 

Изводи 
 

Представената методиса дава основание да се направят следните изводи: 
 
 Подтискането на нискочестотните смущения може да се осъществява дос-

татъчно ефективно, при което коефициентът на отслабване е пропорционален на kk. 
Необходимо е да се отбележи също, че kk не може да бъде много голям по стойност, 
т.к. е възможно да възникне неустойчивост (23): 
 

(23)   
2

2
k

2

(T T )
k 2 1

T T





  ; 

 

 Малките времеконстанти Т2 и Тμ при изчисляване на управляващото въз-
действие са заменени с еквивалентната времеконстанта Тμе. От това следва, че при 
прилагането на контур с еталонен модел е необходимо да се провери системата за 
устойчивост. 
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Анотация: Иновациите и тяхното управление са една от приоритетните облас-
ти в икономическите изследвания през последните десетилетия. Ограничеността 
на ресурсите и невъзможността за възстановяването им налага търсенето на на-
чини за по-ефективното им използване. В тази връзка от особена важност е сти-
мулирането на научноизследователска и развойна дейност на национално и между-
народно ниво. 
 

Abstract: Innovation and innovation management are one of the priority areas of 
economic research in recent decades. Limited resources and the inability to restore them 
requires finding ways to more effectively use. In this regard, of particular importance is 
the stimulation of research and development at national and international level. 
 

Ключови думи: иновации, управление на иновациите, НИРД, Глобален иновационен 
индекс 
 

Key words: innovation, innovation management, R&D, Global Innovation Indexв 
 
 

Въведение: 

Актуалността на избраната тематика произтича от факта, че през последните 
няколко десетилетия иновациите се намират във фокуса на икономическите изслед-
вания като един от дългосрочните фактори за икономическо развитие. Предпостав-
ка за това е фактът, че всяка организация и държава като цяло търси подходящи 
нови възможности за развитие. Именно новото лежи в основата на иновационната 
дейност и е предпоставка за нейното развитие. Крайният резултат от осъществява-
нето й има различни измерения – може да е удовлетвореност, качество, ефектив-
ност, време и т.н. Всяка реализирана на пазара идея доставя определена полза за 
потребителите, които са готови да платят за нея. От друга страна, внедрената в дей-
ността на една организация иновация позволява да се повиши ефективността на са-
мата организация и е предпоставка за подобряване възможностите й за по-пълното 
удовлетворяване на потребителите. 

Иновациите са една от приоритетните области, на които обръща специално 
внимание и ЕС. Те заемат централно място в стратегията „Европа 2020“ на ЕС за 
растеж на европейските икономики и разкриване на нови работни места. В тази 
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връзка една от трите цели на разработената стратегия е интелигентен растеж, т.е. 
растеж чрез по-ефективни инструменти в образованието, изследванията и инова-
циите. Водещото значение на иновациите и иновационната дейност като основно 
средство за развитие в условията на икономическа криза и опитите да се излезе от 
нея се подчертава още при разработването на оперативните програми за предходния 
програмен период (2007-2014 г.). Акцентира се върху това и при програмите през 
сегашния период – 2014-2020 г. През март 2015 г. Европейската комисия (ЕК) одоб-
рява Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-
2020 г., която представлява основният програмен документ на национално ниво, 
очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестици-
онни фондове през 2014-2020 г.  

 

Основната цел на Програмата е постигане на динамична и конкурентоспо-
собна икономика чрез развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за 
растеж на малките и средни предприятия, енергийната и ресурсната ефективност на 
предприятията. 

Предмет на изследване в настоящия материал са иновациите и иновационната 
дейност, тяхната специфика и значение за конкурентоспособността на икономиките. 
Определянето на Глобалния иновационен индекс за страната показва мястото й 
спрямо останалите икономики в света по отношение на иновациите и иновационна-
та дейност. 

Обект на изследване е България, развитието на научноизследователската и раз-
война дейност и иновационните предприятия в страната. 

Целта на настоящия материал е да се изясни спецификата на иновационната 
дейност и да се анализира нейното осъществяване в рамките на България. 

 
Постигането на така дефинираната цел изисква решаване на следните задачи: 
 изясняване на понятието иновации и иновационна дейност; 
 разглеждане спецификите на иновационния процес и неговото управление; 
 анализиране на иновационната дейност в България; 
 проследяване промяната на мястото на страната в световната класация спо-

ред Глобалния иновационен индекс от 2007 г. насам. 
 
Настоящият материал е разработен в две части. В първата се разглеждат в 

теоретичен аспект понятията иновации, иновационна дейност, иновационен процес 
и управление на иновационния процес. Във втората част се прави анализ на осъ-
ществяваната в България иновационна дейност, като се акцентира върху инвести-
циите в научноизследователска и развойна дейност, както и ранга на страната спо-
ред Глобалния иновационен индекс. 

Данните, използвани за анализите, обхващат основно периода 2005-2013 г., 
като източниците са статистически издания на Националния статистически инсти-
тут, Евростат, INSEAD. 

Организациите, които осъществяват развитието си с помощта на непрекъснати 
иновационни действия, придобиват възможността да реагират по-бързо на потенци-
ални заплахи и непредвидени трудности, пред които се изправят в хода на своята 
дейност; имат по-ясно изразена склонност да предприемат ефективни действия и 
вероятността за успех при тях е по-голяма. 
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1. Иновациите и техните особености 
 

Иновацията е понятие със сложно съдържание, на което трудно може да се да-
де еднозначна дефиниция, удовлетворяваща всички практически ситуации [6, с. 35; 
12, с. 25; 14, с. 25]. Етимологичният произход на термина е латински – „in” + 
„novus”, което означава да "правя ново” и може да се търси още в Средновековието, 
XV в. [14, с. 25] От историческа гледна точка за първи път терминът иновация е 
употребен от крал Едуард VI през 1548 г. в смисъл на промяна, извършвана в приро-
дата или модата – нова практика, нов метод и т.н. За основоположник на иноваци-
онната концепция, обаче, се счита австро-американският икономист J. Schumpeter, 
който за първи път дава съвременната формулировка на понятието иновация в своя 
труд „Теория на икономическото развитие”, публикуван през 1912 г. [14, с. 26] J. 
Schumpeter определя иновациите като нови комбинации, които осигуряват по-голя-
ма икономическа изгода, отколкото стария начин на правене на нещата [33, р. 66]. 
Затова според него под иновация следва да се разбира изменение с цел да се внедрят 
и използват нови видове потребителски стоки, нови производствени и транспортни 
средства, пазари и форми на организация в производството. 

В съвременната литература съществуват множество определения за понятието 
иновация, част от които са представени в таблица 1. 

 
Таблица 1 

Определения за иновация 
 
Автор Дефиниция 
Питър Дракър  иновацията е действието, което дарява ресурсите с ново ка-

чество, за да възпроизвеждат богатство [8, с. 37] 
И. Георгиев,  
Цв. Цветков,  
Т. Ненов, и  
З. Джандармова  

иновацията е нещо, което се прави за първи път, а подтикът за 
това е нова идея [6, с. 35; 13, с. 201] 

K. M. Bartol,  
D. C. Martin  

иновацията е нова идея, прилагана за започването или за подо-
бряване на даден процес, продукт или услуга [22, р.226] 

Т. Ненов  иновациите са целенасочено провеждани изменения във всич-
ки сфери на стопанската дейност на организациите с цел бър-
зото им адаптиране към настъпващите външни промени и пос-
тигане на дългосрочна ефективност на пазара [12, с. 28] 

А. Вуцова,  
Й. Линднер 

иновация е всеки нов продукт или технология, които имат ка-
чества да стигнат до потребителя и представлява съвкупност от 
нови идеи и отговор на нови пазарни тенденции [5, с. 11; 10, с. 57] 

Л. Борисова,  
М. Балтов,  
М. Славова,  
М. Петров,   
В. Я. Горфинкеля, 
Б. Н. Чернышева, 
J. Hage, M. Meeus 

иновацията е крайния резултат от иновационната дейност, 
получил реализация под формата на нов или усъвършенстван 
продукт, реализиран на пазара, нов или усъвършенстван техно-
логичен процес, използван в практическата дейност [3, 159; 16, 
с. 12; 19, с. 8; 26, р. 24] 

И. Христов  иновацията е такова нововъведение, при което за даден субект 
е налице нещо, което никога не е било [17, с. 135] 
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Т. Г. Философова, 
В. А. Быков, 
Manu Parashar 

иновацията е внедрена новост, комерсиализирана стока, услу-
га, технология, в която е използвано и преработено научно зна-
ние, идея, изобретение [21, с. 69; 32, р. 22] 

А. Лукьянов  иновациите са нови технологии и изделия, нови материали, ус-
луги, нова организация на труда и управлението, внедрени в 
дадена организация или друг обект, всички изменения, които 
са насочени към усъвършенстване [20, с. 11] 

Mile Terziovski  от гледна точка на организациите иновациите се свързват с 
внедряването на нова идея или поведение в цялостната систе-
ма, политика, програма за развитие, а от гледна точка на кли-
ентите, иновациите се свързват с трансформиране на знанието 
в нови продукти, процеси, услуги, които да удовлетворяват 
изискванията на потребителите [34, р. 1] 

Т. Райчев  иновацията е краен резултат на една творческа и целенасочена 
дейност, който се характеризира с усъвършенствано или прог-
ресивно качествено изменение, задоволяващо по-добре вече 
съществуващи или новосъздадени потребности [15, с. 14] 

S. Maital,  
V. Seshadri  

иновацията е практическо усъвършенстване и развитие на ори-
гинално изобретение в използваема техника, продукт или про-
цес, като творчество се прилага към всеки аспект на веригата 
на стойността на дадена организация, от начало до края, за раз-
работване на нови и по-добри начини за създаване на стойност 
за клиентите [29, р. 5] 

Panos G. 
Piperopoulos  

иновациите могат да се разглеждат в две направления – като 
развитие на нов продукт или процес или като подобрения в 
начина на работа в организацията [31, р. 6] 

R. Lessem,  
L. A. Schieffer  

понятието иновация отразява напредъка в основните индуст-
рии [28, р. 5] 

K. Кrippendorff  иновациите са основна предпоставка за оцеляване [27, р. 2] 
United Nations 
Economic 
Commission for 
Europe  

иновацията е прилагането на нови или значително подобрени 
продукти (стока или услуга) или процеси, нови методи за пус-
кане на пазара или нови организационни методи в бизнес прак-
тиката, организацията на работното място или външните отно-
шения на компанията [40, р. 3] 

Наръчник Oslo 
Manual  

иновация е прилагането на нов или значително усъвършенст-
ван продукт или процес, нов метод на пускане на пазара или 
нов организационен метод в деловите практики, организацията 
на работното място или външните отношения [30, р. 46] 

Национален 
статистически 
институт  

Иновация е прилагането на нов или значително усъвършенст-
ван продукт или процес, нов маркетингов метод, нов организа-
ционен метод в бизнес практиките, в организацията на работ-
ното място или във външните отношения. Иновациите се осно-
вават на резултатите от нови технологични разработки, нови 
комбинации от съществуващи технологии или на използването 
на знанията, придобити от предприятието. [45, с. 268] 
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Независимо от многообразието, което забелязваме в специализираната литера-
тура по отношение на определението за иновации, можем да обобщим, че всички 
дефиниции имат една обща черта и тя е свързана с акцентирането върху наличието 
на нещо ново и различно от досегашната дейност за фирмите, пазара, света. Източ-
ниците на нови идеи могат да бъдат различни и да се търсят както вътре в самата 
организация, така и извън нея. Независимо от това, в основата им лежи творческата 
дейност на хората, поради което от особена важност е да се създават подходящи ус-
ловия за развитие на креативното мислене. 

 

Също така трябва да посочим, че в специализираната литература съществува 
още и разбирането, че иновацията може да се разглежда като дейност, като процес и 
като резултат [9, с. 46; 14, с. 32]: 

 иновацията като дейност – представлява резултат от целенасочена изсле-
дователска, производствена, маркетингова дейност и други взаимосвърза-
ни дейности, ефективно координиране и използване на гъвкави форми и 
средства за управлението им [4, с. 15; 6, с. 35; 9, с. 46; 14, с. 32]; 

 иновацията като процес – представлява комплекс от частични, логически 
свързани процеси и дейности, по определен начин съчетавани във време-
то и пространството и обособени по фази, в резултат на които иновациите 
се явяват непрекъснато възобновяващ се творчески процес на създаване и 
реализиране на новости с по-високи качествени характеристики и усъвър-
шенстващи функционирането на бизнеса [4, с. 14; 6, с. 35; 9, с. 48; 11,  
с. 558; 12, с. 29; 14, с. 32]; 

 иновацията като резултат – може да има материален и нематериален ха-
рактер – изделия, услуги, технологии, методи на организация и управле-
ние, начини за комуникации и др., създадени с различно предназначение – 
подобряване на качество, повишаване на ефективност, удовлетворяване 
на нови потребности и т.н. 

 

Като имаме предвид посочените до тук особености на понятието иновация мо-
жем да направим извода, че в настоящия материал под иновация следва да разбира-
ме всеки нов или усъвършенстван продукт, услуга, процес, технология, метод на 
организация и управление на производствения процес, снабдяването, дистрибуция-
та, организацията и условията на работа, промени в уменията на заетите, нова 
дейност, нова организационна структура, като всичко това води до затвърдяване 
и подобряване конкурентоспособността на съответния пазарен субект. В основа-
та на иновациите стоят новите знания и творческата дейност на хората. В тази 
връзка от особена важност е генерирането на нови идеи. Новото и по-различното се 
предлага от промяната и необходимостта от такава. Пазарният успех на всеки су-
бект зависи от това той да търси целенасочено промени, анализирайки възможнос-
тите, които те ще му осигурят. Организациите могат да търсят нови идеи от различ-
ни източници, сведени от Питър Дракър [8, с. 43] до седем и обособени в две групи. 
Според него първите четири източника се намират вътре в самото предприятие, не-
зависимо от неговия предмет на дейност, като представляват по-скоро индикатори 
за промени. Към тях се отнасят неочакваното (неочакван успех, провал, външно съ-
битие), несъответствията (между реалността и това, което искаме да бъде), нужда на 
процеса, промени в структурата на бранша или пазара, за които никой не е подгот-
вен. Във втората група източници на иновации Дракър включва всички онези про-
мени, които са извън предприятието, а именно – демографски промени, промени 
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във възприятията и ценностите, както и новото познание. Анализът на специ-
ализираната литература показва, че последователите на Дракър приемат това 
разграничаване, като разделят източниците на иновации на вътрешни и външни. [4, 
с. 18; 7, с. 242; 9, с. 146; 11, с. 483; 12, с. 59; 14, с. 34] Важен е фактът, че всеки един 
от тези седем източника на иновационни възможности се характеризира със свои 
специфични особености, имат различна степен на надеждност и предвидимост и то-
ва налага отделен анализ. 

Като цяло необходимостта от иновации и развитие на иновационна дейност се 
свързва с основното предназначение на иновациите, а именно да създават по-кон-
курентни продукти и услуги, които да се характеризират като по-оптимизирани, по-
нови и по-добре отговарящи на желанията на потребителите, както и да създадат 
условия, позволяващи постигането на по-бързо и ефективно функциониране и у-
правление на организациите. Водещ е факторът, че иновациите следва да създават 
едновременно ползи за потребителите/пазара и печалби за фирмите. 

В специализираната литература се обръща и специално внимание на факта, че 
съществуват различни видове иновации, които се класифицират според разнородни 
критерии. В обобщен вид те са представени в таблица 2. 

 
Таблица 2 

Класификация на фирмените иновации* 
 

Признак Видове (групи) иновации 

Продуктови 
Процесни 
Пазарни (маркетингови) 

1.   Според обекта, в който  
се реализира новостта 

Организационно-управленски 
Основни (радикални) 
Подобрени 

2. Според степента на новост и 
лага между инвенцията и 
практическото й приложение Псевдоиновации 

Нови продукти в световен мащаб 
Нова продуктова линия на фирмата 
Нови продукти, с които се допълва същест-
вуващата продуктова линия (стоков микс) 
на фирмата 
Усъвършенствани продукти 
Препозиционирани продукти 

3.  Според степента на новост  
за фирмата, пазара и 
потребителите 

Продукти с по-ниски цени 
Последователни иновации, непроменящи 
потребителските навици 
Иновации, променящи начина на 
задоволяване на потребностите 

4. Според степента, в която 
иновациите променят 
потребителското поведение 

Иновации, които налагат нови 
потребителски навици 
Тласкани 5.  Според причината за създаване 

и внедряване на иновацията Теглени 
Принудителни 6. Според степента на принуда за 

извършване на иновациите Изборни 
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Базирани на опит и интуиция 
6. Според базата 

Базирани на знание 
Малки 
Локални 

 
7. Според мащаба на въздействие 

Авангардни 
Иновации на входа 
Иновации, свързани със структурата на 
организацията 

8. Организацията като система 

Иновации на изхода 
Еднократни 9. Според честотата на 

повторение Повтарящи се 
Централизирани 10. Според равнището, на което се 

взема решение Децентрализирани 
Инвестиционни 11. Роля във възпроизводствения 

процес Потребителски 
 

* Таблицата е разработена по Агов, А. и колектив. Иновациите: европейски, 
национални и регионални политики. Фондация „Приложни изследвания и комуни-
кации“, София, 2008, с. 381; Варамезов, Л. Иновационен мениджмънт. Акад. изд. 
„Ценов”, Свищов, 2013, с. 22; Георгиев, И., Цв. Цветков, Д. Благоев. Мениджмънт 
на фирмените иновации и инвестиции. Изд. комплекс – УНСС, София, 2013, с.116; 
Маринов, Г., М. Велев, О. Гераскова. Икономика на предприемаческата дейност. 
Теоретични и приложни аспекти. БЦ „Информа интелект“, София, 2001, с. 481; 
Райчев, Т. Иновации в строителството. Изд. „Наука и икономика“, ИУ-Варна, 
2014, с. 20; Барышевой, А. В. Инновационный менеджмент. „Дашков и К“, Москва, 
2009, с. 41; Горфинкеля, В. Я., Б. Н. Чернышева. Инновационный менеджмент. 
Москва, 2008, с. 8; Кокурин, Д. И. и коллектив, Инновационная ϶кономика. Управ-
ленческий и маркетинговый аспекты. Экономика. Москва, 2011, с. 26; Лукьянов, А. 
Инновации: поиск и рождение нового. ECOMEN, Таллин, 2008, с. 15; Трифилова, А. 
А. Управление инновационным развитием предприятия. „Финансы и статистика“, 
Москва, 2003, с. 30; Rajkovic, T. Innovation Strategies in New Product Development: 
Balancing Technological, Marketing and Complementary Competencies of a Firm. Peter 
Lang GmbH, Frankfurt am Main, 2011, р. 25 

 
Всеки един от така посочените видове иновации се характеризира със свои 

специфични особености, като на практика това дава възможност да се обърне вни-
мание на различни гледни точки при определяне иновативния характер на даден 
продукт, услуга, процес, технология и т.н. 

 
2. Иновационен процес и неговото управление 
Непрекъснатото търсене на промени, както и системния анализ на възможнос-

тите, които тези промени разкриват, за да могат да се внедряват иновации, на прак-
тика представлява иновационна дейност. [11, с. 483] Осъществяването й позволява 
поддържане и повишаване конкурентоспособността на всяка една организация. То-
ва налага последователно извършване на отделни процедури, разположени във вре-
мето и формиращи процес. В тази връзка в теорията и практиката се е наложило по-
нятието иновационен процес, който се дефинира по следния начин: това е процес 
на създаване и разпространение на иновации, т.е. представлява комплекс (съвкуп-
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ност) от последователни и логически свързани дейности и задачи, стартира-
щи със самото зараждане на иновационната идея и завършващи с пазарната 
реализация и разпространение на иновацията. [4, с. 38; 12, с. 48; 14, с. 66] Мо-
жем да посочим още, че иновационният процес представлява закономерен, относи-
телно непрекъснат и динамичен процес, ориентиран към внедряване на нови или 
усъвършенстване на съществуващи елементи1 в рамките на една организация с цел 
разширяване на потенциала им. Иновационният процес се определя още като про-
цес на преобразуване на научното знание в иновация. [18, с. 9] Той може да се раз-
глежда и като единство от фундаментални изследвания, приложни изследвания, 
развойна дейност или разработки. [4, с. 39; 14, с. 66] Трябва да посочим, че на прак-
тика иновационният процес се различава от всички останали процеси, протичащи в 
една организация, независимо от нейния предмет на дейност и има следните харак-
теристики [4, с. 44; 14, с. 67]: 

 изключително сложен, комплексен и рисков процес; 
 има уникален характер; 
 скъп процес; 
 творческо-преобразователен процес; 
 изисква ангажиране на човешки ресурси с различна квалификация, зна-

ния, умения, способности; 
 взаимна обусловеност между пазара и иновациите; 
 продължителен процес – изисква се значителен период от време за цял-

остното разработване на иновацията, дори и при усъвършенстване; 
 води до непрекъснати подобрения на технико-икономическите показате-

ли на предприятието и до оптимизирането им, повишаване конкуренто-
способността на организацията. 

 

За обезпечаване на благоприятни възможности за осъществяване на иноваци-
онна дейност, важен момент представлява съкращаването на времето, нужно за 
трансформиране на една идея в материален или нематериален продукт и предлага-
нето му на пазара. Същевременно процесът на разработване на нови продукти и 
технологии е под въздействието на редица фактори [4, с. 50], които са с разнопосоч-
но въздействие – някои от тях стимулират, а други – по-скоро възпрепятстват про-
тичането на иновационния процес. Тези фактори могат да се групират в четири 
направления, всяко едно от които се характеризира със свои особености. Направле-
нията са: технико-икономически, правно-нормативни, организационно-управленски 
и социално-психологически фактори. Организациите са принудени да се съобразя-
ват с тях и да търсят начини и средства за използване на благоприятните възмож-
ности, които им се предоставят, както и да минимизират негативните въздействия. 

Като всеки процес и иновационният се характеризира с отделни етапи, при 
обособяването на които са възможни различни изходни позиции. От гледна точка на 
степента на разработеност на иновационната идея и готовността да се предло-
жи на пазара, иновационният процес има пет етапа [6, с. 42; 14, с. 69]: възникване 
на иновационната идея; намиране на научно решение на идеята; намиране на техни-
ческо решение; внедряване на иновационната идея; разпространение (дифузия) на 
иновацията. 

                                                            

1 техника, технология, материали, организация, структури 
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Първият етап: Възникване на иновационна идея се свързва с използването на 
вътрешни и външни източници на информация за генериране на нови идеи сред 
персонала или извън организацията, като за целта мениджърите следва да прилагат 
различни неаналитични методи. 

Вторият етап: Намиране на научно решение на идеята изисква оформяне на 
концепция за разработване на идеята, тоест базисно описание на предназначението 
на иновацията и мястото й в организацията и пазара. 

Третият етап: Намиране на техническо решение се свежда до избор на метод и 
подход за развитие на иновационната идея на практика, като се извършват следните 
дейности: инженерно прогнозиране; параметрично оптимизиране; проектиране на 
изделието; изготвяне на опитен образец (прототип), изпитване, оперативно разви-
тие, коригиране на конструкторската документация според резултатите от направе-
ното изпитване на опитния образец. 

Четвъртият етап: Внедряване на иновационната идея изисква подготовка на 
производството и адаптация на продукта/услугата към пазара, което включва орга-
низационно-техническа подготовка; въвеждане и стартиране на производство и уп-
равление на текущото производство. 

Петият етап: Разпространение (дифузия) на иновацията представлява използ-
ване на иновацията от други организации и крайни потребители. От тази гледна 
точка на практика се свързва с пазарна реализация на иновационните продук-
ти/услуги/процеси, използването им от потребителите и предоставяне на допълни-
телни услуги като обслужване и ремонт, ако такива са възможни. 

 

От гледна точка на дейностите и ангажиментите, които следва да осъ-
ществи организацията, фазите на иновационния процес могат да се структурират 
по следния начин [1, с. 432; 14, с. 71]: мониторинг и изследване компонентите на 
средата на организацията; оценка на съответствието на иновационната идея с особе-
ностите на вътрешната среда на предприятието; ресурсно осигуряване на реализа-
цията на иновационната идея; окончателно развитие и внедряване на иновацията; 
обучение. 

Независимо от класификацията, всяка една от фазите на иновационния процес 
изисква извършването на редица дейности, които трябва да бъдат подредени и из-
пълнявани в определена последователност. В тази връзка намираме за необходимо 
да обърнем внимание и на понятието управление на иновационния процес. Според 
някои автори, то представлява съвкупност от принципи, методи и инструменти за 
управление на иновационната дейност, които водят до решаване на основните 
управленски задачи, свързани с иновационното развитие на една организация. [14, 
с. 193] Според други източници, същността на управлението на иновационния про-
цес се свежда до целенасоченото въздействие върху процеса на изследване, разра-
ботване и усвояване на нововъведения с цел съкращаване на разходите и сроковете 
на изпълнение и повишаване качеството и ефективността, която може да бъде ико-
номическа, социална, екологична и др. [4, с. 154] 

Осъществяването на управлението на иновационния процес се основава на ня-
колко специфични принципа [4, с. 154; 14, с. 198; 23, p. 48], а именно: гъвкавост, от-
читане на фактора време, комплексност, отчитане на неопределеността на иноваци-
онните дейности и техния рисков характер, отчитане на творческия характер на 
иновациите, централизация, децентрализация (пълна и комбинирана), рискови гру-
пи (венчъри). Освен това следва да посочим, че организацията на управлението на 
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иновационния процес предполага наличие на ясно формулирана цел на управление, 
оценка на собствените възможности, силните и слабите страни, методи на управ-
ление, разработване на организационна и производствена структура и др. 

 
Някои автори разделят управлението на иновационния процес на три вида [14, 

с. 208]: индиректно (косвено), директно (пряко) и частично от гледна точка на начи-
на на въздействие и използваните методи и техники, всеки един от които се характе-
ризира със свои особености, а именно: 

 Индиректно (косвено) управление на иновационния процес – акцентира се 
върху иновационното портфолио, параметрите на иновацията и иновацион-
ната стратегия. 

 Директно (пряко) управление на иновациите – наблюдава се пряко въздей-
ствие върху протичането на иновационния процес и върху поведението на 
участниците. 

 Частично управление на иновационния процес – има три основни елемента: 
отворени иновации, проектни програми и автономни мултидисциплинарни 
екипи. 

 
Важно е да посочим и съществуващото в специализираната литература вижда-

не, че, за да бъде определено управлението на иновационния процес като ефектив-
но, е необходимо да се изгради така наречения иновационен механизъм [4, с. 156]. 
Счита се, че той представлява съвкупност от организационни, управленски, финан-
сово-икономически, юридически, информационни, технически и морално-психоло-
гически фактори, тяхната взаимовръзка и взаимодействие, позволяващи успешно 
осъществяване на иновационната дейност и повишаване ефективността на нейните 
резултати. Основните елементи на иновационния механизъм са: 

 организационни форми на иновационните отношения; 
 методи за управление на иновациите; 
 методи за финансиране на иновациите; 
 методи за оценка на ефективността на резултатите от иновациите; 
 ред за формиране и използване на иновационните фондове; 
 иновационно законодателство; 
 морално-психологически методи за въздействие на иновационната актив-

ност; 
 мерки за информационно-техническото обезпечаване на иновационния 

процес. 
 
Тези елементи се намират във взаимна обусловеност и съществуващата при-

чинно-следствена връзка между тях определя резултативността на осъществената 
иновационна дейност във всяка една организация. Осигуряването на благоприятна 
творческа среда за генериране на нови идеи, финансовото обезпечаване на тяхната 
трансформация в реални продукти, услуги, технологии, законова закрила и произти-
чащите облекчения са от изключителна важност. Не всяка страна и организация в 
частност може да си осигури сама необходимите й ресурси за ефективна иновацион-
на дейност. В същото време иновациите са сред факторите с първостепенно значе-
ние за подобряване на конкурентните позиции. Ето защо през последните години се 
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разработват и специални програми и стратегии на международно ниво, дефиниращи 
определени цели в областта на иновациите и определящи конкретни срокове, в кои-
то те следва да бъдат постигнати. В тази връзка, на европейско ниво, през 2010 г. е 
разработена и приета от ЕК стратегията „Европа 2020“. Тя представлява много-
странна стратегия за устойчив растеж и създаване на работни места за следващото 
десетилетие, чиято цел е да помогне на Европа да излезе по-силна от най-тежката 
икономическа криза в света от 30-те години на ХХ в. насам. 

 
„Европа 2020“ предлага три взаимно подсилващи се приоритета, а именно:  

 Интелигентен растеж: изграждане на икономика, която да се основава 
на знания и иновации.  

 Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспо-
собна икономика, позволяваща по-ефективно използване на ресурсите.  

 Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на 
заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. 

 

Тези цели са взаимосвързани и са от решаващо значение. За да гарантира, че 
всяка държава-членка ще приспособи стратегията „Европа 2020“ към своето кон-
кретно положение, Европейската комисия предлага целите на равнище ЕС да бъдат 
превърнати в цели и в начини за тяхното постигане на национално ниво. 

 
3. Особености на иновационната дейност в България и връзката й със 

стратегия „Европа 2020“ 
 

Като имаме предвид заложеното в стратегия „Европа 2020“ следва да посочим, 
че националните цели на България, дефинирани в Националната програма за 
реформи в Р България 2011-2015 г., са следните [42]: 

 Национална цел за заетост – 76% заетост сред населението на възраст  
20-64 г.  

 Национална цел за инвестиции в изследователска и развойна дейност – 
1,5% от БВП. 

 Национална цел за климат/енергетика – 16% дял на възобновяемите енер-
гийни източници в брутното крайно потребление на енергия и повишава-
не на енергийната ефективност с 25% към 2020 г.  

 Национална цел за образование – 11% дял на преждевременно напусна-
лите образователната система до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със 
завършено висше образование – 36% до 2020 г.  

 Национална цел за социално включване/борба с бедността – намаляване 
на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души. 

 
За развитието на иновациите и осъществяването на иновационна дейност от 

особено значение е равнището на научноизследователската и развойна дейност 
(НИРД). Ето защо тук насочваме вниманието си към представената по-горе втора 
цел, свързана с инвестиране в изследователска и развойна дейност. За да изясним 
връзката между иновациите и осъществяването на изследователска и развойна дей-
ност ще посочим, че в основата на НИРД стои систематично провежданата творчес-
ка работа с цел увеличаване обема на знанията, включително познанието за човека, 
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културата и обществото, както и използването на този обем от знания за нови при-
ложения. От тази гледна точка ще обобщим, че НИРД обхваща фундаментални и 
приложни изследвания, както и експериментални разработки. Тяхното осъществява-
не изисква значителни финансови ресурси, поради което и ЕС определя като изклю-
чително важно инвестирането в тази дейност. Във връзка с това се залагат цели за 
повишаване размера на разходите за НИРД измерени като процент от БВП. Оказва 
се, че инвестициите в НИРД са от първостепенно значение за прехода към иконо-
мика, базирана на знанието, както и за увеличаване на производителността на труда 
и за стимулиране на икономическия растеж. 

 

При проследяване на размера на средствата, отделяни за НИРД в България за 
периода 2004-2013 г., прави впечатление, че за времето 2005–2007 г. относителният 
дял на инвестициите в НИРД намалява и е малко по-нисък от този през 2004 г. (виж 
табл. 3). От 2008 г. започва известно повишаване на относителния дял на влаганите 
средства в НИРД от реализирания БВП в страната, но през 2011 г. отново е отчетен 
спад с 0,04 пункта спрямо 2010 г. През 2012 и 2013 г. се наблюдава ново повишава-
не размера на средствата, отделяни за НИРД съответно с 0,07 и 0,10 пункта спрямо 
2011 г., като през 2013 г. относителният дял на разходите за НИРД от реализирания 
БВП вече е в размер на 0,65%. Въпреки това, обаче, делът на инвестициите е значи-
телно по-нисък от този, определен като национална цел в Националната програма за 
реформи на Р България, според която този дял следва да е 1.50% от БВП през 2020 г. 
[41]. За сравнение, на ниво ЕС е предвидено да се постигне инвестиране в НИРД в 
размер на 3% от БВП на ЕС през 2020 г. 

 
Таблица 3 

Инвестиции в НИРД като процент от БВП 
за периода 2004-2013 г. в България* 

 

Година 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Относите-
лен дял на 
разходите 
за НИРД 
от БВП 

0,48 0,45 0,45 0,44 0,46 0,51 0,59 0,55 0,62 0,65 

* Таблицата е разработена по данни на НСИ, Статистически справочници 

 
Съобразно възприетата методология за определяне, следва да посочим, че по-

казателят НИРД обхваща всички разходи за осъществена в рамките на статистичес-
ката единица изследователска и развойна дейност, независимо от източника на фи-
нансиране. Разходите за НИРД включват текущите разходи и разходите за придоби-
ване на дълготрайни материални активи, предназначени за НИРД [47]. В тази връз-
ка направеният анализ на данните показва, че се наблюдава непрекъснато увелича-
ване на общите разходи за НИРД за периода 2005-2013 г. (виж табл. 4). Същата тен-
денция се наблюдава и при текущите разходи. Средствата, отделяни за придобиване 
на дълготрайни материални активи (ДМА) се характеризират с известни колебания, 
изразяващи се в следното: 
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 за периода 2005-2009 г. е характерно постепенно увеличаване; 
 през 2010-2011 г. има значителен спад, при който размерът на тези разходи 

е под нивото им от 2005 г.; 
 през 2012-2013 г. започва ново покачване на тази група разходи, но въпреки 

това, размерът на разходите за ДМА остава под този от 2009 г. 
 

Таблица 4 
Разходи за научноизследователска  

и развойна дейност по видове [43; 45; 46] 
 

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Общо -  
хил. лв. 

208142 237036 273047 325855 361060 421612 429566 496176 521682 

Текущи 
разходи 

184855 210808 244841 284126 320588 390369 413355 461864  482069 

Разходи за 
придобива-
не на дълго-
трайни 
материални 
активи 

23287 26228 28206 41729 40472 31243 16211 34312 39613 

 
От гледна точка на средствата, вложени от различните сектори, се вижда, че с 

най-голям дял се отличава държавният сектор (виж табл. 5). За съжаление тенден-
цията на покачване обхваща само първите пет години – 2005-2009 г., при което от-
делените средства нарастват с 60 423 хил. лв. През периода 2010-2012 г. има значи-
телен спад, като през 2012 г. нивото им е под това от 2006 г. За 2013 г. се вижда, че 
размерът на разходите за НИРД в държавния сектор се повишава, но все още е под 
нивото им от 2007 г. 

 
Таблица 5 

Разходи за научноизследователска  
и развойна дейност по сектори [43; 44] 

 

Сектори 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 

Общо -  
хил. лв. 

208142 237036  273047 325855 361060 421612 429566 496176  521682 

Предприятия 44804 60401  85065 101112 108174 212107 228691 300305  318640 

Държавен 
сектор 

139041 151912  159622 190029 199464 157132 153942 148962  154807 

Висше 
образование 

21825 22675  26388 31294 50676 49546 43996 39866  45106 

Нетърговски 
организации 

2472 2048  1972 3420 2746 2827 2937 7043  3129 
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Според размера на разходите за НИРД, след държавния сектор се подреждат 
предприятията, при които, обаче, се наблюдава положителната тенденция на непре-
къснато повишаване и през 2013 г. размерът на разходите за НИРД при тях е малко 
над седем пъти по-висок от този през 2005 г. 

На трето място се подрежда секторът „Висше образование“, при който се пов-
таря тенденцията, наблюдавана при държавния сектор. 

Най-малко средства за НИРД отделят нетърговските организации, при това 
характеризиращи се с непрекъснато вариране и по-точно: 2005-2007 г. се наблюдава 
намаляване, последвано от повишаване на тези разходи през 2008 г., спад през 2009 г., 
периоди на покачване през 2010-2012 г. и отново значителен спад през 2013 г. 

 
Ако проследим източниците на финансиране на иновациите, до 2010 г. с най-

висок размер отново се отличава държавният сектор, при който до 2009 г. се 
наблюдава непрекъснато покачване на предвидените средства, а периодът 2010-
2012 г. се характеризира със спад. (виж табл. 6) През 2013 г. има известно покачване 
на размера на финансиране на НИРД, но нивото му остава под това от 2011 г. На 
практика се оказва, че през 2005 г. относителният дял на средствата, инвестирани в 
НИРД от държавния сектор е 63,94% от общите разходи, докато през 2013 г. този 
размер спада наполовина (31,62% от общия размер). Следва сектор „Предприятия“, 
където се наблюдава понижаване на средствата за финансиране на НИРД през 2010 г., 
две години на леко повишаване и отново спад през 2013 г. 

 
Таблица 6 

Разходи за научноизследователска и развойна дейност по източници на 
финансиране [43; 44] 

 

Източници на 
финансиране 

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 

Общо -  
хил. лв. 

208142  237036 273047 325855 361060 421612 429566 496176  521682 

Предприятия 57955  72544 93265 99789 109141 70254 72706 103044  101787 

Държавен 
сектор 

133093  146625 154794 199350 218347 181981 166512 156350  164955 

Висше 
образование 

735  1596 2832 1406 2655 2041 856 846  693 

Нетърговски 
организации 

566  881 1391 3014 653 400 786 6311  2416 

Чужбина 15793  15390 20765 22296 30264 166936 188706 229625  251831 
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Прави впечатление, че в началото на периода (2005 г.) на трето място при из-
точниците за финансиране стои така наречения сектор „Чужбина“, при който се 
наблюдава тенденция на непрекъснато повишаване на средствата за НИРД и от 
2011 г. той изпреварва държавния сектор, като инвестираните средства се увелича-
ват почти 8 пъти през 2013 г. в сравнение с 2005 г. По този начин чуждестранните 
инвестиции в НИРД се оказват с първостепенно значение за развитието на тази дей-
ност у нас. 

При секторите „Висше образование“ и „Нетърговски организации“ се наблю-
дава непрекъснато намаляване и увеличаване на средствата, като през отделните го-
дини на разглеждания период те разменят местата си от гледна точка на сектора, от-
делящ най-малко средства за финансиране на НИРД. 

Осъществяването на НИРД е в пряка зависимост от постигнатото в различните 
сфери на науката. Всяка една от тях има своето значение и съответно принос за тази 
дейност, като вложените средства не са с еднакъв размер (виж табл. 7). 

 
Таблица 7 

Разходи за научноизследователска и развойна дейност  
по области на науката [43; 44] 

 

Области на 
науката 

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 

Общо - хил. лв. 208142  237036 273047 325855 361060 421612 429566 496176  521682 

Естествени 
науки 

69431  70965 71832 106462 109257 98707 92984 93478  94296 

Технически 
науки 

57715  86642 111809 106789 108973 95783 81889 117524  123659 

Медицински 
науки 

8956  12071 11455 14559 53231 160767 186874 216666  226130 

Селскостопански 
науки 

38304  42720 52402 64442 49764 37457 36718 35862  36188 

Обществени 
науки 

19880  9434 8801 12416 13486 10613 11250 14178  18916 

Хуманитарни 
науки 

13856  15204 16748 21187 26349 18285 19851 18468  22493 

 
Тенденцията, която се наблюдава при общите разходи, е повишаване на разме-

ра им приблизително 2,5 пъти през 2013 г. спрямо 2005 г. В началото на периода 
най-високи са разходите за НИРД при естествените науки, докато през 2013 г. с най-
висок размер се отличават медицинските науки. Именно при последните се наблю-
дава увеличаване на разходите от 2007 г. до 2013 г. При всички останали науки го-
дина на повишаване е последвана от година на спад и обратното. 

 
Като имаме предвид това, че държавният сектор инвестира най-много средства 

за развитие на НИРД, намираме за необходимо да разгледаме и структурата на бюд-
жетните разходи, класифицирани по социално-икономически цели. Разпределение-
то им за периода 2008-2014 г. е представено в таблица 8. 
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Таблица 8 
Бюджетни разходи за НИРД по социално-икономически цели 

 

Периоди 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Соц.-икон.  
цели 

Хил
. 
лв 

% 
Хил. 
лв 

% 
Хил. 
лв 

% 
Хил. 
лв 

% 
Хил. 
лв 

% 
Хил. 
лв 

% 
Хил. 
лв % 

Проучване и екс-
плоатация на 
земната повърх-
ност, водите и 
атмосферата 

20385 9,6 2482 1,1 14751 7,6 12949 6,9 13619 6,9 8659 4,3 13947 6,7 

Опазване на 
околната среда  

1664 0,8 3355 1,4 9099 4,7 5600 3,0 4860 2,5 3024 1,5 1182 0,6 

Граждански косми-
чески изследвания 

3966 1,9 836 0,4 1119 0,6 2947 1,6 3061 1,5 3979 2,0 3261 1,6 

Развитие на транс-
порта, 
телекомуникациите 
и друга 
инфраструктура  

2140 1,0 7118 3,1 1059 0,5 460 0,2 3824 1,9 2212 1,1 7055 3,4 

Производство, 
съхранение, 
разпределение и 
използване на 
енергията 

19596 9,2 4985 2,2 400 0,2 1502 0,8 273 0,1 354 0,2 634 0,3 

Усъвършенст-ване 
на промишленото 
производство и 
технологиите 

22835 10,8 6462 2,8 17857 9,2 18358 9,7 21855 11,1 15675 7,8 16358 7,9 

Развитие на 
здравеопазването 

899 0,4 5091 2,2 1289 0,7 2656 1,4 5820 2,9 4067 2,0 4638 2,2 

Развитие на селс-
кото и горско 
стопанство и 
риболова 

48825 23,0 45005 19,5 27124 13,9 28842 15,3 32532 16,4 40036 20,0 34387 16,7 

Развитие на обра-
зованието 

4504 2,1 10947 4,8 23628 12,1 22531 12,0 15632 7,9 14592 7,3 11808 5,7 

Културни, раз-
влекателни и 
религиозни 
дейности 

293 0,1 816 0,3 1364 0,7 2365 1,2 2136 1,1 2220 1,1 1397 0,7 

Изследване на 
политически и 
социални системи, 
структури и 
процеси 

5161 2,4 1734 0,8 1238 0,6 920 0,5 1130 0,6 3438 1,7 2996 1,5 

Общо развитие на 
знанието: НИРД 
финансирана от 
публични универ-
ситетски фондове 

8912 4,2 23147 10,0 20581 10,5 19669 10,4 16291 8,2 18143 9,1 8310 4,0 

Общо развитие на 
знанието: НИРД 
финансирана от 
други източници 

72359 34,0 117130 50,8 69454 35,6 65381 34,7 73503 37,2 81221 40,5 100531 48,7 

Отбрана 950 0,5 1329 0,6 6055 3,1 4400 2,3 3281 1,7 2803 1,4 80 0,0 

Общо 212489 100 230437 100 195018 100 188580 100 197817 100 200423 100 206584 100 
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Анализът на данните показва, че за 2008 г. с най-голям дял от 34% се отличава 
„Общо развитие на знанието: НИРД, финансирана от други източници“. На второ 
мясІто с 23% се намира „Развитие на селското и горско стопанство и риболова“, 
следвано от „Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите“ с 
10,8%. На последните три места са „Отбрана“ с 0,5%, „Развитие на здравеопазване-
то“ с 0,4% и „Културни, развлекателни и религиозни дейности“ с 0,1%. През целия 
разглеждан период „Общо развитие на знанието: НИРД, финансирана от други из-
точници“ запазва своето първо място с най-голям дял от бюджетните разходи, като 
през 2014 г. техният относителен дял вече е 48,7%. Другите две направления „Раз-
витие на селското и горско стопанство и риболова“ и „Усъвършенстване на про-
мишленото производство и технологиите“ също запазват своето второ и трето място 
съответно, но с понижени дялове за 2014 г., а именно – 16,7% и 7,9%. Наблюдава се 
раздвижване и при последните три места, на които през 2014 г. са „Опазване на 
околната среда“ (0,6%), „Производство, съхранение, разпределение и използване на 
енергията“ (0,3%) и най-накрая е „Отбрана“. 

 
Извършването на НИРД освен финансови средства, изисква и наличие на хора, 

притежаващи определени знания, умения, квалификация, за да са в състояние да из-
вършват подобна специфична дейност. От друга страна, предвид това, че постигане-
то на желания успех изисква участието на организации от различни сектори, от важ-
но значение е да разгледаме и разпределението на персонала, ангажиран в НИРД по 
сектори. Данните за периода 2005-2013 г. са представени в таблица 9. 

 
Таблица 9 

Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност,  
по сектори [43; 44] 

 
Сектори 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 

Брой 

Общо 18638 18994 19933 20097 21971 20823 20810 21677 22307 

Предприятия 2305 
1167 

2960 
1137 

3090 
1206 

3397 
1382 

4007 3316 2970 3533 4541 

Държавен 
сектор 

10893 10912 10691 10165 9835 9667 9437 9582 9227 

Висше 
образование 

5030 4976 5956 6415 8031 7710 8258 8368 8279 

Нетърговски 
организации 

410 146 196 120 98 130 145 194 260 

В еквивалент на пълна заетост 

Общо 15853 16321 16940 17219 18230 16574 16986 16758 17545 

Предприятия 2062 2463 2422 2851 3335 2778 2439 3007 3853 
Държавен 
сектор 

10172 10255 10124 9770 9467 9346 9238 9273 8990 

Висше 
образование 

3367 3464 4269 4511 5367 4362 5216 4356 4517 

Нетърговски 
организации 

252 139 125 87 61 88 93 122 185 
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Анализът на посочената информация показва, че за периода 2005-2009 г. се 
наблюдава постепенно увеличаване на общия брой хора, ангажирани с НИРД, след-
ват две години на спад и последващо повишаване през 2012 и 2013 г. Важен мо-
мент, на който трябва да обърнем внимание е, че броят на хората, осъществяващи 
НИРД в държавния сектор постепенно намалява, въпреки че секторът запазва воде-
щото си място през целия период. Персоналът, зает с НИРД в сектора „Висше обра-
зование“ нараства с малко повече от 1,6 пъти през 2013 г. спрямо 2005 г., запаз-
вайки втората си позиция. Почти два пъти нараства персоналът, занимаващ се с 
НИРД в предприятията. При нетърговските организации се наблюдава спад с малко 
повече от 1,5 пъти в края на разглеждания период (2013 г.) в сравнение с началото 
му (2005 г.). 

От гледна точка на притежаваното образование, данните сочат, че преоблада-
ват лицата с висше образование. Техният брой се променя, като за периода 2005-
2009 г. се наблюдава увеличаване, следва малък спад през 2010 г. и ново нарастване 
през 2011-2013 г. (виж табл. 10). Същата тенденция се забелязва и при броя на док-
торите и докторите на науките. Персоналът, зает с НИРД, притежаващ друго обра-
зование, се характеризира със спадове и повишаване през отделните години, но в 
края на разглеждания период (2013 г.) размерът му е по-нисък от този в началото 
(2005 г.). 

 

Таблица 10 
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност,  

по степени на образование [43; 44] 
 
Степен на 
образование 

2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 

Брой 

Общо 18638 18994 19933 20097 21971 20823 20810 21677 22307 

Висше 
образование 

15077 15390 16527 16584 18023 17324 17390 18102 19016 

от тях: 
доктори и 
доктори на 
науките 

6432 6407 6847 6990 7618 7194 7800 7878 8255 

Друго 
образование 

3561 3604 3406 3513 3948 3499 3420 3575 3291 

В еквивалент на пълна заетост 

Общо 15853 16321 16940 17219 18230 16574 16986 16758 17545 

Висше 
образование 

12715 13170 13985 14016 14816 13599 14017 13580 14626 

от тях: 
доктори и 
доктори на 
науките 

5387 5469 5839 5934 6148 5363 5996 5622 6158 

Друго 
образование 

3138 3151 2955 3203 3414 2975 2969 3178 2919 

 
Резултатите от НИРД имат смисъл, ако намерят адекватно приложение в прак-

тическата дейност на организациите. Не всички икономически субекти, обаче, са 
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склонни да правят непрекъснати промени, поради което от важно значение при ана-
лиза на иновационната дейност е да се изследва какъв е дела на иновационните 
предприятия в страната. Съгласно променената от 2008 г. дефиниция за иновацион-
но предприятие от НСИ, това са предприятията с технологични иновации, както и 
предприятията с организационни и маркетингови иновации. За периода 2008-2012 г. 
се наблюдава постепенно увеличаване на общия брой иновативни предприятия в 
страната (виж табл. 11).  Въпреки това, обаче, делът на иновативните предприятия у 
нас е по-нисък спрямо средното равнище, отчитано в ЕС, както посочва и М. 
Балтов. [2, с. 109] 

Таблица 11 
Дял на иновативните предприятия от общия брой предприятия 

 
Икономически дейности (КИД – 2008) 
Групи по големина на предприятията 
според броя на наетите лица 

2008 г. 2010 г. 2012 г. 

Общо 23,9 27,1 27,4 
Индустрия1 29,2 31,1 31,0 
Услуги2 16,3 22,0 23,2 

        

10 - 49 наети 20,3 21,8 22,7 
50 - 249 наети 32,0 42,3 40,4 
250 и повече наети 59,2 63,2 59,0 

 
От гледна точка на броя наети лица, през разглеждания период с най-висок дял 

се отличават големите предприятия (над 250 души), предпоставка за което можем 
да търсим в по-широките им ресурсни възможности. При малките предприятия (10-
49 души) има непрекъснато увеличаване броя на иновативните предприятия, въпре-
ки че темпът на нарастване е едва 1%. При останалите предприятия прави впечатле-
ние колебание в по-широки граници, като след период на повишаване (2010 г. спря-
мо 2008 г.) следва етап на спад (2012 г. спрямо 2010 г.). При големите предприятия 
тези колебания са в рамките на 4%, докато при предприятията с персонал 50-249 
души виждаме първоначално увеличаване с около 10% и последващ спад с около 
2%. Това вариране в много голяма степен може да се дължи на причини, незави-
сещи от самите предприятия, а именно нестабилната политическа обстановка и дъл-
гогодишната икономическа криза в страната. 
 

4. Място на България според Глобалния иновационен индекс 
Съществуващото общо разбиране, че иновациите представляват ключов фак-

тор за икономическото развитие и просперитета на човечеството води до изготвяне-
то в световен аспект на група показатели, с помощта на които да бъде възможно 

                                                            

1 Включва сектори: Добивна промишленост“, „Преработваща промишленост“, „Производст-
во и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Доставя-
не на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ 
2 Включва сектори: „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на ин-
формация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Операции с недвижими имоти, наемо-
дателна дейност и бизнесуслуги“ 
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оценяването на постигнатото равнище. В тази връзка от 2007 г. насам ежегодно се 
определя така наречения Глобален иновационен индекс (GII3). С помощта на този 
индекс се показва нарастващия интерес на отделни компании и правителства към 
търсенето и стимулирането на креативно мислене и формиране на екипи от 
креативно мислещи хора за генериране на нови идеи. През годините GII се превръ-
ща в едно от най-авторитетните проучвания в областта на иновациите от една стра-
на, а от друга – в незаменим инструмент за разработване на политики за стимулира-
не на иновациите и за създаването на „икономика на знанието”. 

Страните, за които се определят стойностите на GII, варират между 107 през 
2007 г. и 143 през 2014 г. Използват се индикатори, обособени в две големи групи – 
иновации на входа4 и иновации на изхода5, към всяка една от които има определен 
брой под-стълбове. На база тези индикатори по специална методология се изчисля-
ва стойността на Глобалния иновационен индекс. Съобразно класацията на страни-
те, съставена от Световната банка, оценяваните държави се групират в четири кате-
гории: страни с високи доходи, страни с доходи над средните, страни със средни до-
ходи и страни с ниски доходи, както и се групират по региони. Според тази класа-
ция България е включена в групата на страните с доходи над средните, а по отноше-
ние на региона – Европа. 

Ако проследим мястото на България, определено й при изчисляването на GII, 
ще видим тенденция на изкачване в класацията за периода 2007-2011 г., като в нача-
лото страната ни е на 81 място от общо 107 страни, включени в изследването, а през 
2011 г. тя е вече на 42 място от 125 страни (виж табл. 12). 

 
Таблица 12 

Място на България според Глобалния иновационен индекс  
за периода 2007-2014 г. 

 

Година Място на България Общ брой страни 
2007 81 107 
2009 74 130 
2010 49 132 
2011 42 125 
2012 43 141 
2013 41 142 
2014 44 143 

 
Следващите три години от разглеждания период показват колебание в пози-

цията на България, а именно: 43 място през 2012 г., 41 място през 2012 г. и 44 място 
през 2014 г. Въпреки това класирането на страната ни ясно показва не само преми-
наване в първата половина, а в първата третина на класацията на страните по GII. 
Посочената тенденция означава, че е налице сериозен напредък в областта на инова-
циите в България (виж фиг. 1). 

                                                            

3 GII – Global Innovation Index – изготвя се от Cornell University, INSEAD и World Intellectual 
Property Organization 
4 Innovation Input Sub-Index 
5 Innovation Output Sub-Index 
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Фиг. 1. Тенденция в класирането на България в Глобалния иновационен индекс 
 

 Независимо от отчетената положителна тенденция у нас по отношение 
развитието на иновациите, сравнението с останалите страни-членки на ЕС 
показва, че през периода 2011-2014 г. по-назад остават само три страни – 
Румъния, Полша и Гърция, които променят своето място през годините по 
след2011 г. България е на 42 място в класацията, следвана от Полша на 43 
място, а малко по-назад остават Румъния (50 място) и Гърция (63 място). 

 2012 г. България е на 43 място, а непосредствено след нея отново е Полша 
на 44 място. Румъния е на 52 място, а Гърция – на 66 място. 

 2013 г. България е на 41 място, а другите три страни разместват местата си 
по следния начин – Румъния е на 48 място, след нея е Полша на 49 място, а 
Гърция е на 55 място. 

 2014 г. България е на 44 място, следвана отново от Полша (45 място), като 
малко по-назад остават Гърция (50) и Румъния (55 място). 
 

Както вече посочихме, в структурно отношение GII се състои от стълбове и 
подстълбове, като е конструиран върху двата под-индекса – „Иновации на входа” и 
„Иновации на изхода”. Първият под-идекс се изчислява с помощта на пет групи еле-
менти на националната икономика, които осигуряват новаторски дейности и това 
са: Институции; Човешки ресурси и изследвания; Инфраструктура; Съвършенство 
на пазара и Съвършенство на бизнеса. Вторият под-индекс „Иновации на изхода“ се 
определя на база следните два стълба: Научни резултати и Творчески резултати. 
Изчисляването на стойността на всеки един от под-индексите става по специална 
методика, а въз основа на техните стойности, се определя и размера на глобалния 
иновационен индекс. Предвид това, че изменението на позицията на страните по 
двата под-индекса е с различни темпове, намираме за необходимо да разгледаме 
мястото на България според всеки един от тях. Трябва да посочим, че за периода 
2009-2014 г. се забелязва изкачване на страната и при двата под-индекса (виж табл. 13), 
което съответства на позициите й в класацията на GII.  
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Таблица 13 
 

Позиции на България по подиндекси на Глобалния иновационен индекс  
за периода 2009-2014 г. 

 

№ Година 
Ранг по под-индекс 
Иновации на входа 

Ранг по под-индекс 
Иновации на изхода 

1. 2009 69 78 
2. 2010 61 44 
3. 2011 47 43 
4. 2012 47 42 
5. 2013 50 38 
6. 2014 54 37 

 
Прави впечатление, че при под-индекса „Иновации на входа“ България подо-

брява своята позиция, като от 69 място през 2009 г. тя стига до 47 място през 2012 г. 
През следващите две години от разглеждания период, обаче, се наблюдава ново 
изоставане на страната по този показател и тя е на 54 място през 2014 г. 

По отношение на другия под-индекс „Иновации на изхода“ се наблюдава не-
прекъснато подобряване и съответно от 78 позиция през 2009 г., страната се изкачва 
до 37 място през 2014 г. 

Съпоставянето на изменението на двата под-индекса е представено на фиг. 2. 
 

 
 

Фиг. 2. Динамика на ранговете на под-индекстите и  Глобалния иновационен индекс 
 за България за периода 2009-2014 г. 

 

Където: 
1 – 2009 г.; 2 – 2010 г.; 3 – 2011 г.; 4 – 2012 г.; 5 – 2013 г.; 6 – 2014 г. 

 
Сравнението на тенденциите по двата под-индекса „Иновации на входа“ и 

„Иновации на изхода“ и Глобалния иновационен индекс на България за периода 
2009-2014 г. е представено на фиг. 3. 
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Фиг. 3. Динамика на мятото на България по под-индексти  
и  Глобалния иновационен индекс за периода 2009-2014 г. 

 

Където: 
1 – 2009 г.; 2 – 2010 г.; 3 – 2011 г.; 4 – 2012 г.; 5 – 2013 г.; 6 – 2014 г. 
 
 

На база представените данни и анализи, можем да направим извода, че България 
се отличава като една от сраните, които подобряват своя иновационен климат, въз-
ползвайки се от помощта на разработените от ЕС програми за насърчаване на ино-
вационната дейност. Независимо от това, обаче, страната ни все още има върху как-
во да работи; има области, които да развива, предвид факта, че от гледна точка на 
страните-членки, тя е на последните места по иновации. 

 
Заключение 
 

Иновационната дейност, в чиято основа лежат новите идеи, е основната дви-
жеща сила за прогреса на човечеството като цяло. С настъпването на световната 
икономическа криза и все по-ясното осъзнаване, че ресурсите имат ограничен ха-
рактер и голяма част от тях са невъзобновяеми, тя придобива още по-голямо значе-
ние. Новите идеи, трансформирането на съществуващото в нещо различно, но при-
вличащо вниманието на останалите и осигуряващо конкурентни предимства; нами-
рането на по-ефективни начини за използване на разполагаемите ресурси и т.н., се 
превръщат в една от основните цели в работата за всички субекти. На преден план 
излиза НИРД и нейното насърчаване. В същото време темповете на осъществяване-
то на тази дейност са различни за отделните страни и организации. Като се има 
предвид важността на осъществяването на НИРД, обаче, в рамките на ЕС за страни-
те-членки ЕК насърчава разработването на специални оперативни програми, насоч-
ващи към приоритетно развитие на иновациите и НИРД. Самата стратегия „Европа 
2020“ залага определени цели в тази област, към постигането на които следва да се 
стремят всички държави-членки, чрез разработването на адекватни национални 
цели. 
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България, като част от ЕС, разработва своя Национална програма за реформи, 
при което една от целите в сега действащата такава е свързана със сериозно увели-
чаване размера на инвестициите в НИРД и на практика е ориентирана към стимули-
ране на иновационната дейност у нас. От направения анализ на данните се вижда, че 
страната в лицето на държавния сектор има водещо значение при инвестирането в 
изследователска и развойна дейност. Високата степен на загриженост, проявявана 
от нея е от изключителна важност, предвид факта, че икономическите субекти у нас 
се характеризират с по-ограничени възможности, предопределени от различни фак-
тори, но това затруднява отделянето на средства от тях за финансиране на научни 
изследвания и разработки. Ползите от НИРД се реализират на практика след един 
по-дълъг период от време, което прави и инвестирането в нея не особено привлека-
телно за голяма част от стопанските субекти. Затова от важно значение се оказва и 
осигуряването на допълнително финансиране от чуждестранни източници. Относи-
телният дял на инвестициите от чужбина нараства от 7,59% от общите разходи за 
НИРД през 2005 г. до 48,27% през 2013 г., което прави чужбина от трети по размер 
източник за финансиране на НИРД в най-големият такъв за България през 2013 г. 
Това показва, че независимо от увеличаването на абсолютния размер на влаганите 
средства от страна на държавния сектор, относителният им размер в общите разхо-
ди за НИРД на практика намалява. Причина за това можем да търсим в задълбочава-
щата се икономическа криза у нас, ограничаваща инвестиционните възможности на 
всички стопански субекти, в това число и тези на държавата. 

От друга страна би следвало да отчетем като положителна тенденция непре-
къснатото нарастване дела на иновативните предприятия от типа малки предприя-
тия (10-49 души персонал), макар и с много малки темпове (около 1%). Делът на 
иновативните предприятия от типа средни предприятия (50-249 души персонал) 
отчитат 8% увеличение през 2012 г. спрямо 2008 г. Тези два вида предприятия на 
практика са преобладаващия тип в България, поради което нарастващата тенденция е 
от изключителна важност за икономиката на страната ни. И все пак трябва да посо-
чим, че въпреки отчетеното нарастване, България изостава в сравнение с останалите 
страни-членки по отношение на иновационната дейност. Поради това е необходимо 
полагането на още усилия и предприемането на допълнителни мерки в тази област. 

Предвид финансовото състояние на държавата, от важно значение е да се из-
ползват в максимална степен възможностите, предоставяни от ЕС за подпомагане 
на НИРД. В същото време, би следвало да акцентираме и върху това, че за изграж-
дането на функционираща национална система за НИРД е необходимо да се 
направят промени в начина, по който се осъществява управлението на публичните и 
публично финансираните научни изследвания. Вниманието би трябвало да е насоче-
но към усъвършенстване на институционалното финансиране, основано на изпълне-
нието и имащо за цел стимулирането на по-качествени научни изследвания, както и 
разширяване на сътрудничеството между научните кръгове и предприятията. Уве-
личаващият се брой на хората, заети с НИРД е важна предпоставка за развитието на 
тази дейност. Създаването на благоприятна среда за инвестиции, научни изследва-
ния и иновации би допринесло за икономически растеж в страната. Всичко това, 
взето заедно, би следвало да създаде условия за реализиране на набелязаната наци-
онална цел за инвестиране на 1,5% от БВП през 2020 г. в НИРД в България, което е 
2,5 пъти повече от средствата, вложени в тази дейност през 2013 г. 

Иновации могат да се появяват във всички части на една организация, в цялата 
верига на добавената стойност и на всички етапи от жизнения цикъл на продук-
та/услугата/процеса. Те са присъщи за научните изследвания, проектирането,  
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производствения процес, дистрибуцията, маркетинга, обслужването, поддръжката, 
евентуалният следпродажбен сервиз, както и дори при рециклиране на продуктите. 
Необходимо е да се използва своевременно всяка една предоставена възможност, 
независимо от нейните размери, за да се подобрява конкурентоспособността на 
организациите. Ефективното управление на иновациите, проектирането и разработ-
ването на иновативни и конкурентни продукти, услуги, процеси и т.н., които да от-
говарят на набелязаните нужди и стремежи на клиентите в дългосрочен план, е в 
полза на всички икономически субекти. На практика иновациите имат решаващо 
значение за поддържане на тяхната удовлетвореност, като същевременно се изисква 
и огромен талант, за да се трансформират в качествени продукти, услуги, процеси и 
т.н. Чрез иновациите нараства способността на организациите да произвеждат нови 
организационни продукти, да се променят начините на работа, да се повишава про-
изводителността им. На практика, иновациите се трансформират в постоянна конку-
рентна сила и имат водещо значение за оцеляването на организациите в условията 
на конкурентен и непрекъснато променящ се пазар. 
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Abstract: Activities in landscape architecture are directly related to the application of 
altruistic concepts for the improvement of public welfare. Experts, working in this 
profession, perform functions related to management of various complex projects for 
improving the living conditions of the community. Through their work they exert 
significant effects on the economic, social and environmental development. Professional 
social responsibility of the landscape architect is an integral part of ethical behavior not 
only within the profession but to society and is a factor for sustainable development of 
urban green systems. 
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I. INTRODUCTION 

Activities in landscape architecture are directly related to the application of altruistic 
concepts for the improvement of public welfare. Experts, working in this profession, 
perform functions related to management of various complex projects for improving the 
living conditions of the community [1]. Through their work they exert significant effects 
on the economic, social and environmental development. Professional social 
responsibility of the landscape architect is an integral part of ethical behavior not only 
within the profession but to society and is a factor for sustainable development of urban 
green systems. 

 

IFLA (International Federation of Landscape architects) definition of a field of work 
of landscape architects is „Landscape Architects conduct research and advise on planning, 
design and stewardship of the outdoor environment and spaces, both within and beyond 
the built environment, and its conservation and sustainability of development. For the 
profession of landscape architect, a degree in landscape architecture is required.”[6] First 
of all in the code of ethics of the profession are imposed standards related to interaction 
with the society. 
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II. DISCUSSIONS 
 

A. Interpretation of the term “a professional social responsibility of the landscape 
architect” 

 

The popular definition of socially responsible behavior is „behavior of individuals or 
organizations to take responsibility for the impacts on society and the environment as a 
result of decisions made and actions” [8], [9]. Taking into account the special products 
created by the specialized work of the landscape architect, they influencing the social 
development and welfare, and the society could definitely require and expect from the 
landscape architect to demonstrate a social responsible behavior through the performance 
of their specialized work. The social responsibility behavior of this profession is performed 
through the work of the specialists and is executed through transparency and ethical 
behavior which leads to a firm development, improving the conditions of life, health and 
welfare of the society. 

The Corporate Social Responsibility is one of the most widespread concept in 
literature and the media's. It is a conception when the companies integrate with their own 
free will their activity of preservation of the environment and their social initiatives in 
their business strategies and in interaction with all interested persons. [9]. The process of 
demonstration of the corporate social responsibility is characteristic for organizations in 
which landscape architects are working. In this paper we are trying to give the definition 
to the conception of a professional social responsibility which is characteristic for the 
person performing activities of a certain profession. The conception „a professional social 
responsibility” refers to the individual who performed a definite labor activity in the 
sphere of landscape architecture and directed at the improvement of the conditions of 
standard of living”. According to many authors the social responsibility includes the 
obligations of the business towards the society, the widening of their circle outside the 
economic functions and inclusion of the social activities as necessary ones. The concept of 
professional social responsibility refers to the persons practicing the profession [5]. Our 
understanding of the professional social responsibility of the landscape  architects exceeds  
the limits of the business and organization and enters the field of  executing the profession 
to in all aspects-science, art, technique, technology and social development. The 
professional social responsibility of the landscape architect reveals in its relations with 
different parties concerned. These are private clients, different social institutions and 
social groups as well. 

The professional social responsibility is brought up by giving the standards in the 
educational product. The educational standards reflect the social necessity of executing 
the profession of the landscape architect [7]. 

Society continually stated their needs parking areas for improving living standards 
and environmental performance in urban areas. The question is what kind of park areas. 
Society does not giving specific and stringent requirements regarding the appearance of 
the park. The role of the landscape architect is here. He must apply the obtained 
knowledge and create park to appeal to people to be part of the village green system and 
improve the ecological balance of the area. The society is not thinking about these details, 
because delegate the responsibility of specialists. So in the process of social evolution 
landscape architect profession has become as socially significant and has found its key 
role in the relationship economy, society and nature [10]. Delegating responsibility of 
landscape architects to improve the living environment, society expects professionals to 
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make these creative ideas demonstrating socially responsible behavior. There arises a 
conflict in public understanding and understanding of the professional person for socially 
responsible behavior. Socially responsible behavior is necessary, but it is not a fact and 
constant. 

The landscape architects participate in the production process of the weal - park. On 
the one hand, in this production process, he is as a business entity and it must make a 
profit, part of which to capitalize and improve his property. On the other hand, the 
landscape architect must to produce a high quality product that will satisfy the needs of 
society. Morality, ethics and responsibility in this process from the perspective of society 
are required, but they are not absolute given. In the process of production and exchange of 
the public good park public the society wants professionals to demonstrate socially 
responsible behavior in the projects implementation. In turn landscape architects require 
from society leeway to practice their profession and to make profits from the goods and 
services. The deal is done by institutionalization of the rules. Society grants the specialists 
the autonomy to define their own norms of behavior and action, freedom of self-
regulation, freedom to choose clients. Society gives the landscape architects specific 
powers, which are not granted to ordinary citizens, to fulfill their social roles. For its part, 
the professionals agree to provide services and products with high quality, for improving 
the welfare of society, and demonstrate the necessary social responsibility for the 
consequences of their decisions. In the process of self regulation reveals the role of 
professional associations and educational institutions, who are formed to impose certain 
ethical rules, principles and standards. All professional organizations must create and 
enforce a code of ethics in which to formulate the parameters of professional social 
responsibility. They perform the necessary social function, to set standards for socially 
responsible behavior of the specialists and to monitor their compliance [12]. 

The concept of professional social responsibility refers to individuals engaged in 
purposeful work within landscape architecture, and aimed at improving living conditions. 
Expression of social responsibility professional landscape architect is required in dealing 
with different stakeholders. These are private clients, other public institutions and 
community groups. In first the education system necessary educate young professionals in 
professional social responsibility. This is done by setting the necessary education 
standards. Educational standards reflect the public need from the landscape architect. 

 
B. Competency requirements and professional social responsibility of landscape 

architects 
 

Many authors like Boyazits and Maccleiland, Iliev, Koleva ect., working on the 
separation of the two concepts „competence” and „competency”, which are based on the 
creation of competency models for the occupation. According Koleva „Theoretical 
delimitation of competences (specific to position) and competency (inherent in the person 
occupying the position) is important, but in practice and in the organizations, fleshing out 
the two concepts is a complex task.” [4]. 

 

In standard „Terms and Definitions to Support Understanding of ACCME's 
Updated”[14], developed by the Agency for Healthcare Research and Quality standards 
for medical education, is a formulation of basic concepts such as competence and 
competence: 
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- Competence – a combination of knowledge, skills and performance, the ability to 
apply knowledge, skills and judgment in practice.  

- Competency – an underlying characteristic causally related to effective or 
superior performance in a job. 

 

Competence = Knowledge + Skills + Experience 

Competency = Ability of individuals to use (K + S + E) 
 

Correlation between competence and competency shows how a particular person is 
suitable for the position. 

 

TABLE 1. THE RELATIONSHIP BETWEEN „COMPETENCE” AND „COMPETENCY” 

 
 

 

 
Different authors have their definitions but they are often are controversial and 

discussion. In this paper is accepted the distinction between the two concepts proposed by 
Charles Woodruff (1991) and the following working definitions [15]: 

Competency is the ability of individuals to use, interpret and apply the acquired 
knowledge and skills for his entire adult life, according to the requirements of the specific 
job. 

The competence refers to the work and talk about the field of professional activity 
in which a person is competent. It refers to the position. 

 

According to Armstrong competencies can be distinguished by [15]: 

- Behavioral („soft") skills – emotional intelligence, values, professionalism, 
communication skills, teamwork, ability to take decisions, achievement 
orientation, ability to motivate, leadership and more. 

- Technical („hard") skills that define the specific skills and abilities – what 
employees should know and able to do their job effectively. Technical skills can 
be generic - relating to a group of related occupations or specific - relating to the 
job. 

 

Work position 

Competence Competency 

Model of 
competence 

Competency 
profile 

= 

>
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Person 
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Many governmental organizations, NGO and research teams are working on 
developing integrated systems of complementary competencies (competency models).  
These are frameworks (matrices) of competencies describing behavior necessary in order 
to achieve the best results work. Behaviors are detailed so that the employee can decide 
whether his actions meet the standard that requires the competence. Such frameworks are 
defined nationally (USA - O * Net), at sector level (SFIA, DOL/ETA), a European sector 
level (e-Competence), at the corporate level [13]. Defined as frameworks for describing 
the profession and work position. They also formulated mandatory technical skills and 
related the personal (soft skills) competencies. Often in the soft skills are included 
competencies related to integrity and professionalism. These competencies needed in the 
profession incorporating demonstrating professional social responsibility. The process of 
establish the parameters of professional social responsible behavior is part of the process 
of establishing standards of conduct. The professional standards can be achieved by the 
professionals with adequate professional education. This goal is pursued in this study to 
provide the framework and formulate the social responsibility of this profession - 
landscape architect.  

 

The profession „Landscape architect” is a regulated professional activity which 
requires a definite educational degree (ECLAS European Council of landscape 
architecture school).The international organizations like  International Federation of 
Landscape Architects IFLA, European Federation for Landscape Architecture (EFLA) [6], 
as well as  ECLAS European Council of Landscape Architecture Schools, the Project Le 
Notre /Thematic Network Project in Landscape Architecture/ create standards for 
accreditation , licensing and practicing of the profession. They generalize and maintain a 
data base for the best practices in the sphere of the landscape architecture. Such 
organizations maintain and shape the borders of the professional responsible behavior of 
the practicing landscape architects and also give the parameters of the development of the 
educational standards in the speciality. IFLA published the areas of competence of the 
landscape architects who had acquired an educational degree generalizing the main 
components of the education in different member- countries of the international 
organization [3]. Acquiring of education and demonstration into practice of knowledge 
concerning the following are included: 

- History of cultural form and an understanding  of design as a social art 
- Cultural and natural systems 
- Plant material and horticultural applications 
- Site engineering  including materials, methods, technologies, construction 

documentation and administration, and applications 
- Theory and methodologies in design and planning 
- Landscape design, management, planning and science at all scales and 

applications 
- Information technology and computer  applications 
- Public policy and regulation 
- Communications and public  facilitation 
- Ethics  and values related to the profession 
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The main areas of knowledge are generalized into: 
- Technical knowledge (1, 2, 3, 4, 5, 6); 
- Abilities for business efficiency (7); 
- Relations between persons and social efficiency (9); 
- Social- economic responsiveness and social responsibility (8, 10). 

 
Landscape architects apply the acquired knowledge regarding communications and 

social assistance, ethics and values by demonstration of the professional responsible 
behavior subject to social needs. The execution of the profession landscape architect and 
the demonstration of the professional responsible behavior affect the improvement of 
life`s quality. 

The specific aims and priorities of the profession reflect the main aspects in the 
conception of firm social development. The work of landscape architects in the different 
areas of science and practice affects the firmness of the system. The most direct 
expression of this influence is revealed in the increase of ecological indexes of the 
environment through the applying of professional project decisions. These decisions 
indirectly reflect on the increase of the social welfare and define the economic value of 
the created natural product. 

The term „professional” is used for description of a specialist who executes and 
develops the acquired from education and experience knowledge and works according to 
rules and ethical norms established in his sphere of activity [11]. The term „professionals” 
is used to people having a qualification in a specific area. They must have special 
knowledge and theoretical education, relevant experience, knowledge and skills that are 
vital to the welfare of society, membership of a professional organization [10]. The 
professionalism of the landscape architect reflects the social ethical norms and can be 
institutionalized. By creation of professional standards which are applied and controlled 
by professional unions.  

The profession landscape architect is historically acknowledged and institutionally 
confirmed in time as socially important and unique.  This obliges the specialists who have 
acquire this education and who have been working in practice to show their responsibility 
to society and the increase of the profession`s image. Depending on the application of 
professional knowledge of landscape architect in different areas in the different countries 
are separated different positions within the profession. These positions have been 
institutionalized in different ways. 

The educational preparation of the landscape architects in Bulgaria has been highly 
accredited and acknowledged by IFLA. The educational programme of landscape  
architecture  in the University of Forestry is acknowledged and published in IFLA Manual 
of educational institutions which conduct a professional training in Master`s degree in 
landscape architecture [2]. The educational standards include an acquiring of standards of 
professional behavior which leads to the improvement of the social welfare and applying 
of social responsible decisions. In the frames of the professional development and practice 
a licensing of the project rights is applied which regulates once more and establishes 
definite professional standards for work. The licensing is accomplished by the Chamber of 
Architects in Bulgaria (CAB). The Union of Landscape Architects joins the professional 
stratum and works for the establishment of good practices in the profession.  Its work is 
connected with the establishment of ethical professional standards and reflection of social 
interests connected with the execution of the profession [3]. 
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Imposed educational standards include the acquisition of standards of professional 
conduct, leading to improvement of public welfare and implementing socially responsible 
decisions. 

Last year was elaborated MATRIX COMPETENCE OF PROFESSION 
„Landscape Architect” for conditions in Bulgaria. In the develop process are covered 
possibilities for the expression in the practice of these professionals in both public and 
private sectors. 
 

TABLE 2. MATRIX COMPETENCE OF PROFESSION LANDSCAPE ARCHITECT  
FROM BULGARIAN 

 

                  Qualification  
levels 

Fields of  
competence 

Landscape 
Design 
Trainee 

Landscape 
Architect 
Planner 

Landscape 
Architect - 

Team 
Leader 

Landscape 
Architect - 

Management 
and 

Administration 

Chief 
Landscape 
Architect 

General Duty 
А АА АА+ АА++ ААА+ 

Acquired skills into 
practice and enforced in 
practice leadership skills В BB BB+ BB++ BBB+ 

Technical experience 
and using professional 
techniques and methods C CC CC+ CC++ CCC+ 

Competence in planning, 
organizing, managing 
finances projects D DD DD+ DD++ DDD+ 

Communicative skills 
EЕ EE EE+ EE++ EEE+ 

Teamwork, leadership 
and management 

FF FF FF+ FF+ FFF+ 

Educational 
requirements G- GG GG G+ GG++ 

 

All levels and groups reflect the educational competencies and skills acquired in 
„Landscape Architecture” at the Forestry University and in the practice. It was analyzed 
the job requirements for specialists in public administration and private sector. Within the 
matrix were formulated and the necessary skills associated with demonstrating socially 
responsible behavior by the professionals. 
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Qualification levels include: Landscape Design Trainee, Landscape Architect 
Planner, Landscape Architect - Team Leader, Landscape Architect - Management and 
Administration, Chief Landscape Architect. 

Fields of competence are grouped as: General Duty, Acquired skills into practice 
and enforced in practice leadership skills, Technical experience and using professional 
techniques and methods, Competence in planning, organizing, managing finances 
projects, Communicative skills, Teamwork, leadership and management, Educational 
requirements. 

The main application of the matrix is within professional organizations and 
associations of the landscape architectural activities and in favor of public sector 
institutions. The bases of the matrix were set five qualification levels at the professional 
positions and seven groups of competencies. In one group competencies „Teamwork, 
leadership and management” about the specialists from all levels of qualifications is to 
demonstrate a social responsible attitude and ethics of the profession and the organization. 

By applying the matrix, the socially responsible behavior of landscape architect will 
be not only the recommend element at work, but could be mandatory when they were 
included this within the job requirements of working positions in the organizations. 

Specialists are realized in the frames of education and science, private and public 
sector of economics.  The work of landscape architects busy in the public sector has got a 
special importance. They are responsible for the management of the green systems at 
national, regional and local level. Their work influences directly the efficient use of the 
means for improvement of life`s quality. 

Their social responsible behavior in taking management decisions directly reflects 
on the behavior of the colleagues from the private sector.  

 
III. CONCLUSIONS 
 

Social responsibility is multidimensional in that being responsible goes beyond just 
being respectful of others; it means experiencing, as well as appreciating, our 
interdependence and connectedness with others and our environment.[12] Professional 
social responsibility beyond this definition means the application of professional 
knowledge and skills of landscape architects in the public interest. 

Landscape architecture is profession important for social development that has direct 
relevance to the responsible use of land and for improves the quality of life.  

Professional social responsibility is required to educate through the imposition of 
educational standards and professional ethical standards of professional associations. It is 
the sole responsibility of the professionals in practice and has to demonstrate from the 
person exercising the profession. The quality of living environment is directly related to 
the occurrence of socially responsible behavior in making professional decisions by 
landscape architect. Professional associations are those which should initiate and 
encourage the implementation of socially responsible decisions by professionals in 
practice. 
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Abstract: Current article is dedicated to sharing the authors’ experience in applying the 
predicate transformer in synthesizing (extaraction) totally correct programmes in 
introduction to programming courses. The training was delivered in two Bulgarian 
universities: Sofia University „St Kliment Ohridski” and Burgas Free University. A brief 
overview of known approaches to programme verification is presented, in addition some 
problems are analyzed and suggestions for improving the results of education in 
programming through using formal methods are discussed. The method for programme 
synthesis under discussion is based on a special function called weakest precondition. It 
was adapted according to the goals of education in programming based on C++. 
Methodologies of verification and synthesis of operators for condition and for cycle 
(while) are formulated. An example is used to show the application of the defined 
methodology, as well as the use of some techniques for defining the loop invariant. What 
is argued is the use of project-based approach in this education. Analysis of this approach 
is presented. 
 
Keywords: programme verification, pragramme synthesis, predicate transformer, 
education in programming 
 
 

1. Motivation 
 

The courses in programming are compulsory for all students of informatics in their 
first year of education. The main goal of the courses is to develop algorithmic thinking in 
the students, as well as to give them the foundation in structural and object-oriented 
programming. This knowledge are a prerequisite for studying disciplines such as: data 
structures, data bases, operation systems, software architecture, etc. in the next years of 
their education. 

Another, no less important, goal of education in informatics is developing students’ 
skills and habits related to the processes of software development, support and 
optimization, as well as these related to evaluation of software reliability and correctness. 
The degree to which these skills are developed is of crucial importance and is the real 
assessment which the software specialist job market gives regarding the quality of 
education. The high degree of integration of the information and communication 
technologies in almost all applications led to a need of realization of reliable programming 
and apparatus tools. Some of the errors in the software could prove to be of little 
importance in a sense. However, system mistakes which are critical to security, such as air 
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traffic control systems, power plant control systems, medical equipment control systems, 
are not acceptable. Some impressive examples of the consequences from such mistakes 
are well known. For example, an error in a command for division of numbers with 
floating point in the Intel Pentium processor caused losses estimated at about 500 million 
dollars. The crash of the rocket Ariane-5, which is attributed to an error in the flight 
control programme, caused losses of more than 370 million dollar. Due to a simple 
mistake, again, the medical accelerator Therac 25 caused 6 deaths (Adzhiev, 1998). The 
importance of programming code verification makes it a very attractive environment for 
training students through adapting scientific research tasks for learning purposes. 

 
Contemporary research shows that the worldwide dominant theoretic-

methodological paradigm of practical education is the constructivism, with its various 
theoretical branches and their applications in practice. Constructivism is based upon the 
idea for creating and recreating existing cognitive constructs (schemata) in the individual 
through the process of gaining new experience, knowledge and activity, and the process of 
adapting to the changing reality. Learning, regardless of the domain in which it is initiated 
and realized (cognitive, affective, psychomotor and interpersonal), includes a process of 
individual transformation (Peytcheva-Forsyth, 2010). According to the constructivists, 
people learn by “incorporating and integrating” the new knowledge within the existing 
structures of knowledge. 

This article analyses the pedagogic efficiency of constructivism in the context of 
education in programming through using formal methods of software verification. 

The following software verification approaches can be found in the literature: 
review (inspection), static code analysis, formal methods, dynamic methods, synthetic 
methods. 

In order to check the programme code correctness, testing (a dynamic method of 
verification) is the most commonly applied in education in programming. Methods of 
formal verification are also used, however more rarely. The formal verification, in 
contrast to the other methods of verification, is based on the mathematical proof of 
programme correctness. In comparison to the other methods of verification, it is the most 
effective and reliable verification method, whose drawback is that it requires significant 
effort and qualified specialists in order to be applied.  

In the last years, proving programme correctness has become of significant 
importance for the informatics science. The programming process consists of writing 
programmes, annotating them by preconditions and postconditions, which define the 
input/output specification of the programmes and prove their correctness. 

However, all popular methods of programme formal verification are laborious. This 
justifies the need programmes to be synthesized (extracted from their formal specification), i.e. 
to be constructed in parallel with the proof that they are correct.  

The authors of this article have been applying different formal methods of 
programme verification in introductory courses in programming for more than 10 years. 
Some results were shared in (Todorova and Armyanov, 2012; Todorova, 2013). A 
technique for formal programme verification during programme execution, as well as its 
introduction in education in programming, is presented in (Todorova and Armyanov, 
2012). In (Todorova, 2013), the application of axiomatic semantics and the techniques: 
design by contract, class invariant, proving theorems and consistency check is shown, as 
applied in the courses Introduction to Programming, Object Oriented Programming and 
Data Structures and Programming. 
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Current article is dedicated to applying predicate transformer in synthesizing Algol-
like programmes, and programmes in C++ in particular, in the course Introduction to 
Programming. The choice of this method is justified by the knowledge the students 
possess at the end of the first term of their education: Bachelor’s Degree students of the 
specialties Computer Science and Software Engineering. 

A flaw in education to a great extent is the isolation of the courses from one another, 
and the lack of a single guiding strategy in structuring the learning content. The article 
motivates the choice of the Project Based Approach in teaching disciplines in the area, 
which allows for combining more requirements and knowledge, acquired in previous or 
parallel courses. 

 
2. Predicate transformer and its applying in imperative programme synthesis 

 

The synthesis method we use is based on a special function called predicate 
transformer. 

 
2.1. Predicate transformer definition and semantics  
For educational purposes, we use a predicate transformer known as weakest 

preconditions, introduced by Dijkstra (Dijkstra, 1975). 
 
Definition 1. Let S is an operator, and R is a predicate, which describes the result 

anticipated from the execution of the operator S. The predicate transformer for S and R is 
the predicate Wp(S, R), which represents the set of all states such that execution of S 
started in any one of them is guaranteed to terminate in a finite amount of time in a state 
satisfying R. 

 
Let R is a predicate. What follows are definitions of Wp for the operators of C++: 

empty, block, operator for assigning, operator for condition (full and short form), and 
operator for cycle while. 

 
Definition 2. Wp(empty operator, R) = R. 

Definition 3. Wp(x = e, R) = domain(e) R(xe), where domain(e) is a predicate, 
describing the set of all states in which the expression e is defined, and R(xe) is the 
predicate R where free occurrences of x are replaced by e. 

Definition 4. Wp(S1;S2;...;Sn, R) = Wp(S1,Wp(S2; ...; Sn, R)), where S1, S2, ..., Sn 
are operators belonging to the subset of C++ under consideration. 

Definition 5. Wp({S1; S2;...; Sn}, R) = Wp(S1; S2;...; Sn, R), where S1, S2,..., Sn 
are operators belonging to the subset of C++ under consideration. 

Definition 6. Wp(if(B) S1;else S2, R) = domain(B)  

          (B Wp(S1, R))  (B Wp(S2, R)). 

In particular:  

Wp(if(B)S, R) = domain(B) (B Wp(S, R)) (B R). 
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It is often not necessary a predicate transformer Wp(if(B)S1;else S2, R) or Wp(if(B)S, R) 
to be found, but only to check whether the implication Q Wp(if(B) S1; else S2, R) or 
Q Wp(if (B) S, R) holds. The following theorem is useful in these cases: 

Theorem 1. Let for the operator  

if (B) S1; else S2 

and the predicates Q and R the following conditions are true: 

a) Q  domain(B) 

b) Q B Wp(S1, R) 

c) Q  B Wp(S2, R). 
Then (and only then) it is true:  

Q Wp(if (B) S1; else S2, R). 
 

Consequence. Let for the operator  

if (B) S; 
and the predicates Q and R the following conditions are true: 

a) Q domain(B) 
b) Q B Wp(S, R) 
c) Q B R.  

Then (and only then) it is true: Q Wp(if (B) S, R). 
 
As it is not easy in practice to use the definition of predicate transformer for the operator 
while, we formulated a theorem, through which the truthfulness of the implication can be 
checked 

Q Wp(while (B) S, R). 

To this end we connect with the operator while (B) S: 
a) loop invariant P – predicate, which is true before and after each iteration of a loop; 
b) bound function t – an integer function, which is the upper limit of the number of 

iteration left to be performed. The function t must be bounded below by 0 and to decline 
by 1 at each iteration of the loop execution. 

 

Theorem 2. Let for the predicate P and the integer function t the following 
conditions hold: 

а) P B Wp(S, P) 
b) P B t > 0 
c) P B Wp(t1 = t; S, t<t1), 

where t1 is the new identifier. Then the following condition holds:  

PWp(while (B) S, P B). 
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2.2. Method for programme synthesis through using predicate transformer 
 
The method is adaptation of the one described in (Gries, 1981). It is adjusted to 
programme synthesis based on subset of C++. Following Theorem 1 and its consequence, 
we define the next methodology of synthesis of if/else and if operators. 

Methodology of synthesis of: 

  а) the operator if/else 

1. Find condition B, operators S1 and S2 so the following implications to hold:  

 Q B Wp(S1, R)  
  Q B Wp(S2, R) 

2. Check is the following holds: Q  domain(B). 
   

  b) the operator if – short form 

      1. Find condition B and operator S so the following implications to hold: 
  Q  B Wp(S, R)  

Q  B R 
       2. Check is the following holds: Q  domain(B). 

  If requirement 2) does not hold, make changes in the conditions and the operators 
found, so 2) to hold. 
 

As a consequence of Theorem 2, a list can be formulated, consisting of conditions 
for verifications and synthesis of the operator while. 
Let the operator while is given, appropriately annotated with a precondition, invariant, 
bound function and postcondition:  

{Q: precondition} 
{P: invariant} 
{t: bound function} 
 while (B) S; 
{R: postcondition} 

 
List of conditions for verification of while-loop 

1) P holds before the operator for cycle, i.e. either Q  P holds, or an operator S0 
exists so that Q Wp(S0, P) holds. 

2) P  B Wp(S, P), i.e. P is a loop invariant.  
3) P B R, i.e. the postcondition holds at the moment of ending the execution 

of the operator for cycle.  
4) P B t > 0, i.e. t is bounded below by 0 as long as execution of the loop has 

not terminated. 
5) P B Wp(t1 = t; S, t<t1), i.e. each iteration of the loop leads to a strict 

decrease of the bounding function t. 
 
Based on this list of verification conditions, we describe the following methodology of 
synthesis of a programme fragment containing the operator for cycle while. 
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Methodology of synthesis of a programme fragment containing the operator while 

1. Check if Q P holds. If it does not, search for an operator S0 so the implication 
Q  Wp(S0, P) to hold.  

2. Find condition B so P  B R to hold. 
3. Check if P B t > 0 holds for the found condition B. If the condition does not 

hold, change t so that the condition to be fulfilled. 
4. Find operator S so that the following conditions to hold:  

 P B Wp(t1 = t; S, t<t1) 
 P B Wp(S, P). 
 

One of the most difficult aspects of the method is the choice of a loop invariant. Different 
approaches for its construction exist. The most commonly used are: deleting a conjunct, 
replacing a constant by a variable, combining pre- and postconditions. The following 
example is selected in order to allow for easy synthesis larger amount of programme 
fragments based on a given formal input/output specification by using some of the above 
described techniques for invariant choice.  
 
 
  2.3. Example 
 

An integer is given: n, n0. Synthesize a programme fragment in C++, which finds 
the largest integer a, whose square is not bigger than n. 
 
 Following the task, we define a precondition Q and postcondition R:  

Q: n0 
R: a0 a2≤n n<(a+1)2. 
 

I solution: 

If the third conjunctive member of R is deleted, the result is the following possible 
invariant: 

P: a0 a2 ≤n 

We choose a bound function: 

t: n-a2. 

After performing the steps of the methodology of synthesis of the operator while, the 
following fragment is the result:  
 

First synthesized programme 
a = 0; 
while (n >= (a+1)*(a+1)) a = a+1; 

 
II solution: 

If the second conjunctive member of R is deleted, the result is the following possible 
invariant: 
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P: a0 n<(a+1)2 

We choose a bound function: 

t: (a+1)2-n. 

After performing the steps of the methodology of synthesis of the operator while, the 
following fragment is the result: 

 

Second synthesized programme 
a = n; 
while (n<a*a) a=a-1; 

 
III solution: 

The invariant P is found by replacing a+1 from R by the variable b and the limits of b are 
stated, i.e.: 

P: a0 a2≤n<b2 a<b≤n+1 

We choose a bound function: 

t: b-a-1. 

Following the methodology for synthesis of the operator while for S0 and B, we find: 

S0: a = 0; b = n+1; 

B: b != a+1  

In this case, we search for the body of the cycle S in the following form: 

S: a = g1(n, a, b); b = g2(n, a, b); 

where g1 and g2 are integer functions. 
The condition P B Wp(t1 = t; S, t<t1) results in the following possible choices of the 
functions g1 and g2: 

а) g1(n, a, b) = a+1; g2(n, a, b) = b, the respective body of the cycle can be in the 
following form S1: a=a+1; 

b) g1(n, a, b) = a; g2(n, a, b) = b-1, the respective body of the cycle can be in the 
following form S2: b=b-1; 

c) g1(n, a, b) = (a+b)/2; g2(n, a, b) = b, the respective body of the cycle can be in the 
following form S3: a = (a+b)/2; 

d) g1(n, a, b) = a; g2(n, a, b) = (a+b)/2, the respective body of the cycle can be in the 
following form S4: b = (a+b)/2; 

 

None of the found operators S1, S2, S3 and S4 can be used for a body for the cycle as the 
condition P B Wp(S, P) does not hold for any of them. We try to synthesize if 
operator, which to serve a body of the operator for cycle. As the following implications 
are true: 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                              том ХХХII, 2015 г. 
 

 201

P B (a+1)2≤n Wp(S1, P) 
P B (a+1)2>n Wp(S2, P) 

when applying Theorem 1, the next implication holds: 

P B Wp(S, P), 

where 
       S: if ((a+1)*(a+1) <= n) a=a+1; else b=b-1; 

Thus the following programme segment is the result: 
 

 

 
As the following implications are true: 

P B n<(b-1)2 Wp(S2, P) 
P B (b-1)2≤n Wp(S1, P) 

when applying Theorem 1, the next implication holds: 

         P B Wp(S, P), 

where 

       S: if (n < (b-1)*(b-1)) b=b-1; else a =a+1; 

Thus the following programme segment is the result: 
 

Forth synthesized progarmme 
a=0; b=n+1; 
while (b!=a+1) 
   if (n<(b-1)*(b-1)) b=b-1; 
   else a=a+1; 

 
Lastly, as the following implications are true: 

P B ((a+b)/2)2 ≤ n Wp(S3, P) 
P B n < ((a+b)/2)2 Wp(S4, P) 

when applying Theorem 1, the next implication holds: 

P B Wp(S, P), 

where 

S: if ((a+b)/2*(a+b)/2<=n) a=(a+b)/2; 
            else b=(a+b)/2; 

Third synthesized programme 
a=0; b=n+1; 
while (b!=a+1) 
     if ((a+1)*(a+1)<=n) a=a+1; 
     else b=b-1; 
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Thus the following programme segment is the result: 

a=0; b=n+1; 
while (a+1 != b) 
     if (((a+b)/2)*((a+b)/2)<=n) a=(a+b)/2; 
     else b=(a+b)/2; 

which can be simplified to: 
 

Fifth synthesized programme 
a=0; b=n+1; 
while (b != a+1) 
 { int x=(a+b)/2; 
    if (x*x<=n) a=x; 
    else b=x; 
 } 

 
It can be seen from this description that, in order to master and apply the method of 

programme synthesis, the students are required to have a very good knowledge of 
mathematics and basic knowledge of predicate calculus. A prerequisite for meeting this 
requirement is the parallel education in different mathematics disciplines: Algebra, 
Geometry, Discrete Structures, and Analysis. Support of the training in the field could 
also be secured by early introducing the terminology: precondition, postcondition, loop 
invariant and bound function. From the very first lectures of the course Introduction to 
Programming, the students are motivated to annotate all programme fragments by 
appropriate formal specifications; and to check if these specifications hold during 
programme execution as part of their work during the lab sessions. 

 
3. Realization of the training and analysis of the results 
 

Taking into consideration the difficult subject area and the need for applying 
knowledge from different disciplines, as well as from practice, an appropriate educational 
approach is project-based, which ensures high results in these cases. 

 Project-based learning (PBL) is a pedagogic model of interdisciplinary activities, 
related to real-life problems. This is a challenge for the learners to construct and aquire 
high-level knowledge and skills. The educational goals are related on the one hand to the 
project field, on the other hand: to developing skills for working on a project (Orozova, 
2008). The basic skills to be developed by the students are: identifying the stages of 
project development; activity planning; keeping deadlines; collaborating with other team 
members; evaluating the contribution of the team members; self-evaluating; discussing on 
the project area and formulating and argumentatively defending own ideas and skills. 

 
What can be achieved through team working on projects are: 
- a closer connection between education and practical needs; 
- enhanced cognitive activity, required of the student; 
- evaluation of the developed practical skills, where the marking defines the 

development towards achieving the project goals; 
- overcoming the difficulties encountered in collaborative working.  
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Having presented the theoretical basics and having given examples of application of 
the method of predicate transformer in synthesis of programmes using different primitive 
and composite structures, taught in the introductory course in programming, the students 
are given research tasks related to its application. The lab sessions on the discipline are 
dedicated to giving explanations on: the educational method used – PBL, the learning 
environment Wiki; the teams are formed (usually of two students). 

An important part of PBL is project preparation and planning. The activities are 
related to formulating the tasks, defining the stages of work, the sub-tasks, deadlines, 
information resources, milestones, etc.  

 
The main activities of the students performing project work, which were applied 

during the training, could be identified as (Tuparova and Tuparov, 2010): 
- defining the tasks and discussing the topics for each group (team); 
- defining the different subtasks and assigning them to particular students in the 

team; 
- defining the timetable for execution; 
- defining the milestones and the particular artifacts which must be produced at 

each stage; 
- defining the form of the final project results; 
- presenting the project, related to: presenting the tasks, which were completed to 

achieve the goals; description of the results; answering questions related to the 
project topic and the tools used for working on the project. 

- documenting, related to: technical parameters of the task, work plan, interim 
results and discussions; 

- reporting the results: preparing a presentation, presenting text or table data, 
presenting the project to an audience. 

 
Another important side of PBL is that the assessment criteria and means must be 

defined and announced. The criteria we used for the training under consideration were: 
- defining what is to be assessed: goals achievement, keeping deadlines, quality of 

the product, etc.  
- defining what means to be used to assess: formative assessment (observation, 

check-lists), summative assessment and marking of the final products, the work 
of the team and each of its members, project presentation and defense. 

 

In addition, environment must be provided for the students to share opinions and 
evaluation regarding the quality and characteristics of the achieved solutions, using 
different technologies. The students should be given the opportunity to compare and 
evaluate the results achieved by the other teams. 

In the course under investigation, using the approach mentioned above, we use Wiki 
environment for public and absolutely transparent environment for documenting the 
process of project development, as well as for communication among the participants. 
Communication is Wiki is at three levels: between the lecturer and all students, among the 
team members, and among the teams. The coordination and communication at the team 
level are of crucial importance. The philosophy and technology behind Wiki ensure the 
users to have relative equality and autonomy in the process of working, and the 
communication is „horizontal”, of the kind many-to-many. This feature totally reflects the 
contemporary understanding of interactive and collaborative learning, which is focused on 
the learner, while the lecturer takes the new role of facilitator and mediator (Atanassova 
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and Orozova, 2011). Saving all versions of each page in the form of detailed history and 
its availability at all times allows the contribution of each student to be identified. 

 
Taking into account the requirements for project documentation design, formulated 

by experiences methodologists, we defined the following elements for the documentation 
of each project: 

 a timetable agreed among the team members, which corresponds to the activity 
timing and respective person; the timetable should make it clear which are the 
key moments and relations between the activities (for example, a diagram of the 
sequence could be used); 

 team discussions on the given task and the problems it entails, including 
discussing different approaches for solving them and relevant information 
sources; 

 personal notes of the different members on the respective activities; 
 a diary with the concrete individual activities with justification on each change of 

the project condition; 
 individual reports, stage reports and a common (team) report on the given tasks; 
 collection of correctly cited resources (literature, internet addresses, developer’s 

and users’ manuals, etc.), which are used by the students to justify their decisions. 
 
The most important part of the project work is finding a correct solution to the given 

problem. In the particular case, the students must find a solution to tasks related synthesis 
of C++ programmes. Finding solution goes through four main steps (stages), visualized on 
fig. 1: 

(1) Define the input/output specification, which the synthesized programme must 
satisfy. In case the task presupposes a cyclic process, an invariant and bound 
function for the operator of the cycle are defined. 

(2) Apply the methodology for synthesis of a progarmme segment, containing the 
operator while. In case the implication Q  P does not hold, first check if S0 
can be assignment operator so that Q  Wp(S0, P) to hold. If this is not 
possible, the methodology for synthesis of an if-operator is applied and S0 in the 
form of an if-operator is searched for. Defining the operator S, giving the body 
of the operator of cycle, begins by checking if S can be assignment operator, 
then – if-operator. 

(3) Try to find more solutions of the task. In order to do this, use so far unapplied 
techniques for defining cycle invariant: deleting a conjunct, replacing a constant 
by a variable, combining pre- and postconditions, etc. 

(4) Using C++ programming environment, additional verification checks of the 
synthesized programmes correctness should be performed. This stage is to 
restate our belief that a perfect verification method does not exist. 

 

 

Fig. 1. Working along the project stages 

Giving the 
task 

(1) (2) (3) (4) 
Public 
defense 

Documenting in Wiki 
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The analysis of the conducted training was performed at three stages: immediately 
after the project defenses; after the exam on Introduction to Programming, and after the 
students realization as software specialists. The analysis is based on students’ 
achievements, their activity during the lectures and lab sessions, and on communication 
between lecturers and students via various channels (consultancy, forum, e-mail). 

The data collected are used for statistical analysis of students’ skills. What is 
assessed is the knowledge and errors the students make, with the focus on the latter during 
the next stages of education. 

The data analysis shows that, despite the difficulties which appear during the work, 
the application of the method of predicate transformer for the purposes of education in 
informatics is realistic and efficient. We found with satisfaction that, during the training, 
the students are enthusiastic about searching for non-traditional and original ways of 
solving the tasks, especially at the stages of defining the specification, as well as about 
project development and documentation. It is often during the work that students 
additionally encounter and use scientific results, which are not presented as a learning 
material in the current courses. 

Applying Project-Based Learning also met our expectations for effectiveness. Its use 
stimulates students’ interest and made their project work close to scientific research. 

Although the goals were completely fulfilled primarily by students with good 
background in both programming and mathematics, we argue that the suggested approach 
is relevant to a great extent for this type of training. As a result of the training, students 
awareness was raised regarding the application of methods of formal verification (and in 
particular the method of synthesis of C++ programmes) and the benefits they give. They 
also got the awareness that programming is a serious scientific activity. In addition, they 
realized the importance of the activities related to verification of programme code. 
Furthermore, they developed understanding about the usefulness of mathematical 
specifications for the process of programming, as well as for the design of the programme 
code. Students reached the understanding that mathematic knowledge is needed in 
programme development. 

We also registered raised motivation in the students with lower levels in 
mathematics towards higher efforts to improve in this area. Secondary goals, such as 
identification and development of team working skills, were also achieved. Though the 
process of solving problems together, the students gained skills in collaboration. 

After completing the course, we ran an additional test in order to identify the degree 
of knowledge retention and to compare with the project assessment. Both the test and the 
project can have a maximum of 20 points. The results are gathered in three groups (from 8 
to 12 points, from 12 to 16 points, and from 16 to 20 points) and are presented in fig. 2.  
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Fig. 2. Results of the test and the project 

 
 

The analysis of the results of the test, the project and the final assessment of the 
discipline Introduction to Programming show a tendency towards increasing students’ 
degree of knowledge gain in comparison to these trained without formal methods. 
Questionnaires were administered at the end of the training, which aimed at researching 
on the students’ interest towards applying formal methods of verification and synthesis of 
programmes in the introductory programming courses. The results show that, despite the 
difficulties, the students are motivated to study and apply such methods; and that using 
PBL in such courses is a prerequisite for active learning. Some of the students who were 
trained via the method of predicate transformer for programme verification and synthesis 
were motivated to research the area and defended theses in the field of programme code 
synthesis (Trifonov, 2012; Nikolov, 2013). 

 
4. Conclusion 
The main conclusion made by the authors is that the education in programming must 

follow the requirements of the software market, as well as the development in the 
information and communication technologies. The latter are rapidly introduced in the 
everyday life and become the foundation of contemporary society. Considering this, 
special attention should be given to introducing the most effective and reliable methods 
and techniques for programme code verification, which to follow this dynamics. 

The authors have been working with the belief to make a step ahead in this direction. 
The results of the education motivate further research on adapting techniques and 
application for formal verification in education. 

Project-Based Learning used as a learning method in this context supports not only 
to increase the effectiveness, but also to create software professionals of the students. 
Working on a project the students have to: study the given task; collect and analyze data 
from different resources; share, generate and discuss different ideas; make own justified 
suggestions, hypotheses and predictions; conduct and analyze own experiments; create 
artifacts (reports, data bases, multimedia, prototypes, etc.); create proofs, make summaries 
and conclusions; report and present their ideas and findings in public; identify new 
problems and questions. Together with the “hard” skills connected to the particular 
discipline, the learners also develop “soft” social skills, which are manifested by more 
responsibility regarding the personal contribution in the team work, and improved 
communication skills and coordination within the team. 
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Abstract: The article reviews the consumer choice models. They are distinctive in 
focusing on the individual consumer and modeling his choice behavior. This leads to an 
understanding of how consumer behavior changes when some marketing stimuli are 
offered. In this article we present presented some brand choice models: stochastic brand 
choice models, the linear learning model, and logit model incorporating marketing mix 
variables. 
 
Key words: brand choice, logit model, stochastic brand choice model, marketing mix 
variables 
 

 
Ефектите от маркетинговите дейности могат да се изследват при различни рав-

нища на агрегиране. При методи като регресионен анализ, изследване на динамични 
редове и др. равнището е агрегирано и зависимата променлива е обем на продажби-
те или пазарен дял, т.е. те разглеждат резултатите, получени от група потребители. 
Ако целта е да се анализира отделен потребител и неговата реакция към маркетин-
гови стимули, то тези модели не са подходящи. В маркетинговата литература 
съществува солидна теоретична основа относно моделирането на потребителския 
избор. Тези модели позволяват да се анализира индивидуалното потребителско по-
ведение. Анализът води до по-добро разбиране на начина, по който реагират потре-
бителите на определен маркетингов стимул.  

В статията се представят няколко модела на потребителския избор на марка 
като се дискутира включване на независими променливи от маркетинг микса при 
логистичните модели. 

 
Стохастични модели на избора на марка 
 

Изследването на избора на марка има стари традиции в маркетинга. Първите 
модели се появяват в началото на 50-те години на ХХ век. Основната цел на тези 
модели е да предвидят поведението на потребителите, които случайно (оттук и ду-
мата стохастичен) превключат между марките. Стохастичните модели на потреби-
телския избор (СМПИ) имат три основни характеристики: 1) последователност на 
процеса, 2) хетерогенност и 3) стационарност [6]. 

Под последователност на процеса се разбира влиянието на предходните реше-
ния за покупка върху настоящото такова. Ако предходните покупки не оказват 
влияние върху настоящата, тогава имаме нулев процес: 
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 (1) , 
 

където 
 

Хt=0, ако  няма покупка 
Хt=1, ако има покупка 

 
При процес с нулев преход се предполага, че предходните покупки повлияват 

върху настоящия избор на марка. Ако преходът е 1, то само покупката преди пос-
лед-ната е повлияла върху нея. При стойност над 1, последната покупка е повлияна 
не само от предходната, но и от други решения, взети при други ситуации на по-
купка.  

Какво е маркетинговото значение? То се изразява в установяването на отложен 
(дългосрочен) ефект. Ако решението на потребителя не зависи от предходните, то 
съот-ветния ефект е ограничен само до един покупателен цикъл.  

 
Хетерогенност. Основен принцип в маркетинга е, че потребителите са раз-

лични. Това означава, че при всеки потребител ще наблюдаваме различни вероят-
ност за покупка на определена марка. Математически предположението за хомоген-
ност може да се изрази като: 
 

(2)        за всички i, 
 

където 
 

pit   е вероятност за покупка на потребител i в момент t 
 

Ако тази вероятност се различава при отделните потребители, тогава говорим 
за хетерогенност. Тя може да се дължи на различна лоялност, честота и количество 
на покупки. Ето защо повечето модели включват предположението, че потребител-
ските предпочитания или покупки следват определено разпределение.  

 
Стационарност. Голяма част от модели допускат т.нар. стационарен процес. 

Това означава, че вероятността за покупка на дадена марка е константа, т.е. не се 
променя във времето. Ако в уравнение (2) pit=pi за всяко t, то процесът е стациона-
рен. Горното условие не се среща в практиката. За преодоляване на това затрудне-
ние се използват модели, позволяващи включване на маркетингови променливи 
(независими) в моделирането на стохастичния процес на потребителски избор на 
марка.  

Двата основни модела на стохастичен процес са тези на Бернули и Марков. 
Ограниченията при тяхното използване се свързват с предположенията на моделите, 
като:  

-  примане на предположение за независимост във времето; 
-  приемане на предположението за стационарност. 
 

Преодоляването на тези ограничения става чрез използване на модел на после-
дователно (линейно) научаване или чрез логистични модели. 
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Модел на линейно научаване 
 

Моделът се прилага за изучаване на потребителското поведение от Kuehn през 
1962. Целта е да се установи ваянието на предходните покупки върху настоящото 
решение за покупка. С други думи, покупката на дадена марка подкрепя изгражда-
нето на навик и респективно засилва вероятността от повторение на това решение 
при следващи покупки. Моделът има следният математически израз: 

 

(3)   , 
 

 където 
 

Pt е вероятността един потребител да купи марката в момент t 
Xt  е дъми променлива, която има стойност 1, ако марката е закупена в момент t  

и приема стойност 0 при всички останали случаи 
 са параметри на модела 

 
Относителната стойност на параметъра β спрямо определя до каква степен 

решението на потребителя зависи от последната покупка или от множество покупки 
назад във времето. Определянето на горна и долна граница на вероятността за по-
купка става чрез: 

 

(4)    

 
(5)      

 
Вероятността за покупка на марката в дългосрочен период може да се изрази 

като: 
 

(6)    

 
Параметрите на модела следва (теоретично) да варират при отделните потре-

бители. Възможно е обаче да няма достатъчно данни за всеки потребител, за да бъ-
дат установени тези стойности. Това води до допускането, че всеки параметър след-
ва определено разпределение, което може да бъде използвано за оценка на вероят-
ността. При всеки потребител тя (вероятността) ще се движи в границите между LL 
и UL, като в дългосрочен период, най-вероятно ще се приближи до E(P).  

Интересно приложение на модела на линейно научаване намират Kuehn и 
Rohloff. Те използват модела, за да намерят „базова” вероятност за покупка [5]. Чрез 
този термин (базова) изследователите означават вероятността за покупка, ако даден 
потребител не е изложен на маркетингов стимул (например реклама, насърчаване на 
продажбите и др.). 
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Логистичен модел  
 

Прилагането на логистични модели в маркетинговите изследвания е дело на 
пионерската работа на Пол Грийн. Моделът може да бъде представен както следва: 

 
(7)  , 

 
където 

 

Uk е полезността на марка k 
Vk е детерминистичен компонент на полезността на марка k 

 е случаен компонент на полезността на марка k 
 

Уравнение (7) се отнася до отделен потребител за специфична ситуация на по-
купка. Детерминистичният компонент на полезността е резултат от действието на 
фактори като цена, промоции и др. инструменти на маркетинг микса. От друга стра-
на случайният компонент включва фактори, които не могат да бъдат наблюдавани. 
Типично в него се „улавя” действието на различни ситуационни фактори. Централ-
но място в модела заема предположението, че във всяка ситуация на покупка потре-
бителят избира марката с най-висока полезност за него. Доколкото част от общата 
полезност се дължи на , може да се каже че марката с най-висока стойност на по-
лезността се различава при всяка ситуация. Така вероятността за покупка може да 
се изрази като: 
 

(8)   
 

От уравнения (7) и (8) вероятността за покупка на марка k може да се изрази 
по отношение на Vk като: 
 

(9)    

 
Така уравнение (10) представлява логистичен модел, при който вероятността 

за покупка е функция от измерими фактори (цена, промоции) на полезността. Най-
често тези фактори се представят като линейна функция: 
 

(10)  , 

 
където 

 

Xjk са фактори, влияещи върху полезността на марка k 
 

Уравнение (9) е нелинейно и вероятността за покупка има S-образна крива. 
Вероятността се движи от 0 до 1 и сумата на вероятностите на всички марки в сто-
ковата категория е равна на единица. Данните за логистичния модел изискват наб-
людения на факторите и избора на марка за 1) един потребител в няколко ситуации 
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на покупка, 2) за множество потребители в една или няколко ситуации на покупка. 
Проблемът при втория подход е допускането, че параметърът  е еднакъв при 
всички потребители, което е погрешно. Решаването на проблема с хетерогеността 
на потребителите може да се извърши чрез прилагане на различни подходи. Напри-
мер, включване на демографски променливи, променливи за лоялност и др. в моде-
ла под формата на дъми променливи [3].  

 

Представените модели разглеждат само едно от решенията на потребителите – 
избора на марка. За пълното изследване на покупателното поведение е необходимо 
моделиране и на времето за извършване на покупка. Тези модели дават отговор на 
въпроса „кога” ще бъде направена покупка чрез определяне на вероятността за това 
един потребител или домакинство да закупят дадена марка в рамките на определен 
период. Отговорът на въпроса „колко” се дава чрез моделиране на количеството на 
покупка. Съществуват модели, които съчетават избора на марка и решението за ко-
личество на покупката, както и модели, при които се изследва само обема на покуп-
ка. Пълното разкриване на потребителския избор изисква комбинирането на модели 
за избор на марка, време и количество на покупката. Така ще бъдат изследвани не 
само ефектите, свързани с избор на марка, но и ефекти, влияещи върху времето за 
извършване на покупка (промяна във времето между две последователни покупки, 
промяна в честотата на покупки) и количеството на покупка (запасяване и потреб-
ление). 
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Abstract: This article presents an analysis on the nature of the collective agreement as a 
legal agreement, which bargains more favourable conditions for one of the parties in 
accordance with the existing, directly connected labour and social relations. Attention is 
paid to its precautionary functions as principal form of protection for the employees’ 
interests. By concluding the agreement it is aimed to reduce the dependence on employer’s 
sole decisions, determining the labour conditions. The collective agreement also acts as a 
form of self-regulation on labour, directly associated non-occupation and social security 
relations. The article offers a further look into the alleviative function for the settlement of 
regulated relations between the parties as it provides definition of the specifics for the 
particular employer and economic function. The collective agreement has a very 
important conciliatory function as a settlement aiming to resolve or avoid a labour 
dispute between employer and workers, who are part of it.  
 
Keywords: Collective Agreement, Trade Unions, Protective Function, Labour Relations, 
Non-occupational Relations, Social Security Relations, Conciliation and Mediation, 
Employers' Side 

 
     

Белезите на понятието колективен трудов договор се извличат от разпоредбата 
на чл. 50 КТ заради липса на легално определение в законодателството в България. 
Колективният трудов договор е съглашение – институт на частното право, тъй като 
се създава по волята на частноправни субекти при свободно преговаряне и сключ-
ване, за регулиране на трудови, непосредствено свързани с тях и осигурителни от-
ношения1. Създава се за закрила на работниците и служителите и преодоляване на 
надмощното положение на работодателя. Това негово надмощно положение се проя-
вява при договарянето на условията в индивидуални трудови отношения, в непос-
редствено свързани с тях и в осигурителни отношения. Колективния трудов договор 
цели постигането на по-благоприятни, справедливи и достойни условия за работни-
ците и служителите в тези регулирани от него отношения. Това са условия опреде-
ляни над минималните нормативно установени стандарти.  

 

                                                            

1 В този смисъл за германското право вж. Daeubler W. цит.съч., с. 380 
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Функциите на колективния трудов договор могат да бъдат определени като: 
  
а. Закрилна функция, тъй като представлява основна форма за защита на ин-

тересите на работниците и служителите2. Създаването му цели намаляване на зави-
симостта им от работодателя при определяне на условията по трудовите им правоот-
ношения. Тази зависимост се обуславя от икономически надмощната позиция на ра-
ботодателя, предопределена от собствеността му върху средствата за производство. 
Тя позволява на работодателя да диктува в по-голяма степен съществените условия 
на трудовите отношения – възнаграждения, продължителност на работното време, 
почивки, отпуски, здравословни и безопасни условия на труд и пр.. Отделният ра-
ботник трудно би постигнал благоприятни за себе си трудови условия или договаря-
не на осигурителни условия с работодателя3. Закрилната функция на колективния 
трудов договор се изразява в създаването на минимални благоприятни трудови и 
осигурителни условия за работниците и служителите, обвързани от него, които не 
могат да бъдат нарушавани под натиска на икономически по-силната страна в трудо-
вото правоотношение – работодателя под страх от предвидена в закона отговорност. 
Чрез него се осигурява по-голяма  от предвидената в законодателството защита на 
здравето, личността и достойнство на работниците и служителите.4  

Закрилната функция има своето основание в чл. 50, ал. 2 КТ. Колективният 
трудов договор е снабден с приоритет пред вътрешнофирмените нормативни актове 
и пред трудовите договори. Това препятства създаването в тези актове и в индивиду-
алните трудови правоотношения на клаузи, определящи по-неблагоприятни от пред-
видените в него условия за работниците и служителите. Това е следствие от обстоя-
телството, че клаузите на трудовия договор не могат да противоречат, нито да заоби-
калят стандартите, установени с колективния трудов договор, който се прилага за 
него (чл. 74, ал. 1 КТ). Закрилната функция е проявление на прогласения в Преам-
бюла на Конституцията на РБ принцип на социалната държава. Този принцип 
изисква осигуряване на материални условия, които са необходими за съществуване-
то на отделния гражданин и са минимална мярка на участието му в културния и по-
литическия живот5. Както и той предполага преразпределение на обществените бла-
га в интерес на всички граждани при спазване на принципа на социална справедли-
вост, така че всеки индивид освен да може да осигури съществуването си да има и 
достойни условия на живот.  

Минималните трудови и осигурителни условия за работниците и служителите, 
за които колективният трудов договор се прилага, имат за своя цел да осигурят 
благоприятна и здравословна работна среда и достойни условия на труд. С него се 
цели при съответния работодател/работодатели да се постигнат по-благоприятни ус-
ловия в сравнение с действащите на общия трудов пазар, да бъде избягнато полага-
нето на труд при унизителни и вредни за здравето условия и заплати с нисък размер, 
неадекватен на престацията на работниците и служителите по трудовите им право-
отношение. По този начин закрилната функция на колективния трудов договор 
действува и като средство за осъществяване на социалната функция на държавата. 

                                                            

2 Нейков, И., Георгиев, Г., Василев, В., Кодексът на труда и колективното трудово дого-
варяне,  ДФ „ Д. Благоев”, С., 1992, с.10 
3 Berg, Platow, Schoof, Unterhinninghofen, цит.съч., с. 53 
4 Мръчков, В. Трудово право, с.46-47 
5 Berg/Platow/ Schoof/ Unterhinninghofen, цит.съч., с. 56  
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б. Колективният трудов договор функционира и като форма на саморегулира-
не на трудови, нетрудови, отношения непосредствено свързани с тях и осигури-
телни отношения при действуващата законодателна уредба наред с тристранното 
сътрудничество и участието на работниците и служителите в управлението чрез 
синдикатите, в общото събрание и работническото представителство. Той предоста-
вя възможност за колективна самозащита на трудовото правоотношение. Тя се ре-
ализира чрез процедурите на доброволно и мирно уреждане на колективните трудо-
ви спорове и чрез стачка6. По този начин се ангажира отговорността на колективно-
договорните страни за решаване на социално-икономическите проблеми в пред-
приятие, в бранш, отрасъл, община или на национално ниво.  

Чрез колективния трудов договор работниците и служителите в по-малка или в 
по-голяма степен участвуват в дейността по определянето на условията по регулира-
ните от него правоотношения. Както вече беше уточнено съгласно действащото за-
конодателство работниците и служителите не участват в преговорите, както и в 
сключването на колективните трудови договори. В рамките на синдикалното си 
членство обаче те могат да бъдат съпричастни към подготовката и да участват в 
приемането на проект за колективен трудов договор, относно който ще се водят пре-
говорите с работодателя или работодателска/и организация/и. В съответствие с уста-
вите на синдикалните организации членовете им могат да изискват информация и да 
настояват за изработване на проект на договор и на клаузи в него, които да отразяват 
индивидуалните им нужди и искания относно трудовите и осигурителните условия. 
Още повече участието на общото събрание на работниците и служителите в приема-
нето на проекта за колективен трудов договор на ниво предприятие съгласно чл. 51а, 
ал. 3 КТ е израз на функцията му за осигуряване на участие на работниците и слу-
жителите в колективното преговаряне. Редът предписан с чл. 51а, ал. 3 КТ се прила-
га само относно договора в предприятие, не и по отношение на браншовите, отрас-
ловите и договорите по общини7. Целта на уреденото право на общото събрание на 
работниците и служителите е да определя при сбъдването на определени условия 
проекта за колективен трудов договор в предприятие, който да бъде предлаган на ра-
ботодателя за преговори. Тя е и да се получи одобрението на всички работниците и 
служителите в предприятие за проект, който ще се прилага за тях. Ролята на работ-
ниците и служителите в колективното преговаряне се проявява и в решаването само 
от тях и участието им в колективен трудов спор относно встъпване в преговори или 
сключване на колективен трудов договор както и в спорове по изпълнението му на 
основание чл. 59 КТ. 

Важен обществен ефект на саморегулирането е и освобождаването на държава-
та от задължения. Определянето по нормативен път на минималните трудови усло-
вия предоставя възможност на колективнодоговорните страни гъвкаво да реагират и 
да създадат благоприятни трудови и осигурителни правила, които освобождават 
държавата от детайлното регулиране на тези условия. То има легитимираща стра-
ните в договора относно нормативно регулиране, реализирано от него облекчаваща 
функция8. Колективните трудови договори могат да стоят по-близо, могат гъвкаво 
да реагират на конкретните особености и актуалните нужди в отделните отрасли и 

                                                            

6 Мръчков, В., цит. съч. , с.154-155 
7 Мръчков, В., Договорът в трудовото право, с.220  
8 Борковска, С., цит. съч., с. 287-288 
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браншове на икономиката, в отделни предприятия, както по общини. С норматив-
ната уредба (законова и подзаконова) на колективнодоговорните страни се предоста-
вя възможност да създадат по-благоприятни от предвидените и да уредят нови, не-
уредени в закона благоприятни условия за работници и служители, обвързани с до-
говора. Чрез колективното трудово договаряне държавата възлага саморегулирането 
на трудовите отношения на синдикалните и работодателски организации или на от-
делни работодатели, което осигурява гъвкав подход и откликване на промените и не-
обходимостите при конкретен работодател или работодатели в един бранш или отра-
съл относно уреждането на трудови, отношения непосредствено свързани с тях с 
осигурителните отношения9. По този начин се ангажира отговорността на колектив-
нодоговорните страни за регулирането на тези отношения.  

 
в. Колективният трудов договор изпълнява и икономическа функция. С него 

се определя цената на работната сила съобразно условията, при които се полага тру-
дът, както и на осигурителни условия спрямо лицата, към които съответният дого-
вор се прилага. Той е коректив на установените от държавата минимални стандарти 
на тези условия в посока към тяхното подобряване. Израз на икономическата функ-
ция е и правомощието на министъра на труда и социалната политика да разпростира 
действието на отрасловите и браншовите колективни трудови договори и спрямо ра-
ботодатели, които не са страна по съответния договор (чл. 51б, ал. 4 от КТ). С това 
разпростиране се цели преодоляване на конкуренцията между отделните предприя-
тия на база различните трудови условия, които те поддържат. При изпълнение на ко-
лективнодоговорните си задължения работодателите не трябва да допускат конку-
ренция10 между предприятия, обвързани с отраслов или браншови колективен тру-
дов договор относно трудови условия, особено относно трудовите възнаграждения и 
премии. Това позволява и тласка предприятията към конкуренция на база други кри-
терии, а не на трудови и осигурителни условия. 

  
г. Специфична за колективния трудов договор е неговата умиротворяваща 

функция11. Компромисът, около който се обединяват страните, сключвайки колек-
тивния трудов договор, в голяма степен препятствува възникването на социални 
конфликти. Работодателите са склонни да разглеждат функциите на колективния 
трудов договор като вземане на общи решения, и успокояване на нараснало напре-
жение относно необходимото регулиране на трудови и осигурителни условия12. По 
мое мнение винаги искането за сключване на колективен трудов договор предпоста-
вя налично в по-голяма или по-малка степен напрежение относно необходимост от 
промяна на трудовите условия. Независимо от това, че законодателството ни не 
урежда възможност за уговаряне в договора на задължение за синдиката за опазване 
на социалния мир, което е задължение за неподтикване на синдикалните членове 
към колективни трудови спорове, то сключването му предпоставя запазването на 
мира. Това е така тъй като са постигнати приемливи за синдикалните организации 
правила, прилагани за членовете им. Само неизпълнение от страна на работодателя 
на задължения, поети със споразумение, постигнато в рамките на процедурата по 
                                                            

9 Мръчков, В., Трудово право., с. 821 
10 Ошанов, Р. , цит.съч., с.13 
11 Berg, Platow, Schoof, Unterhinninghofen, цит.съч., с. 57 
12 Борковска,  С., 2007, с. 285  
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уреждането на колективен трудов спор относно встъпване в преговори или относно 
съдържанието на колективен трудов договор, може да обоснове законност на ефек-
тивна стачка (чл. 11, ал. 1 ЗУКТС). 

Колективното преговаряне е възприемано от Берг, Платов, Шууф, Унтер-
хинингхофен като неразривно свързано с правото на стачка на работниците и слу-
жителите, което е тяхно основно право. Федералният трудов съд (BAG) е формули-
рал интересното съждение, което приемам, че „...колективните трудови преговори 
незастрашени от стачка са колективно молене”13.  

 
д. В немската правна литература се формулират и други функции на колектив-

ния трудов договор – разпределителна, ориентираща, създаваща ред. 

Разпределителната функция е разбирана като осигуряване на участие на зае-
тите лица в разпределението на създадените от тях стойности и на общественото 
благосъстояние. 

Ориентираща функция. По начало колективните трудови договори действат 
правнообвързващо за работодателя и за членовете на сключилите ги страни. Факти-
чески обаче те се разпростират/прилагат за много повече лица – на база договорно 
позоваване действат и като ориентировъчно ниво за трудовите условия общо в съот-
ветното предприятие, бранш, отрасъл или община. 

Функция по създаване на ред. Посредством уеднаквяване на свързаните с 
работата правила колективните трудови договори създават управляема и стабилна 
структура за трудовите отношения14.  

 
е. При действието на КТ от 1986 г. до 1992 г. се е приемало, че колективният 

трудов договор има: 
1. производствено-икономическата функция, която се проявява в мобилизира-

нето на работниците и служителите, обществените организации и стопанските ръко-
водители за разкриване на резервите в производството и ползването им за повиша-
ване ефективността на производството и на обществената производителност на 
труда; 

2.  въздействаща върху организацията на производството функция като се е 
приемало, че с тях се е постига технологична и трудова дисциплина15. 

Този подход е актуален при сега действащата нормативна уредба. Тези функ-
ции на колективния трудов договор се реализират и днес. В настоящото изложение 
обаче се възприема разбирането, че те се включват в по-общо формулираната по-го-
ре икономическа функция. 

 
ж. Международната организация на труда прогласява редица принципи относ-

но колективното трудово договаряне. Според межудародната регламентация колек-
тивното трудово договаряне: 

1. Основно човешко право е, предоставено на работници и служители, които го 
упражняват без каквито и да било ограничения; 

                                                            

13 Berg, Platow, Schoof, Unterhinninghofen, цит.съч., с.57 
14 Berg/Platow/ Schoof/ Unterhinninghofen, цит.съч., с. 56 
15 Начева, Ш., цит. съч., с. 46- 47 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                              том ХХХII, 2015 г. 
 

 218

2. Предпоставя равнопоставеност на работниците и работодателите, доколкото 
сключването на колективен трудов договор изисква постигане на съгласие от стра-
ните в него. Всяко искане на една от страните за започване на преговори и сключва-
не на колективен трудов договор трябва да се уважава; 

3. Средство за избягване на принудителността при решаване на проблемите, 
възникнали в хода на договарянето от страните. Този принцип не е проведен в 
действащата нормативна уредба тъй като липсва законодателно уреждане на забрана 
за работодателя в хода на преговорите или при отправена покана за преговори за 
сключване на колективен трудов договор да предприема преустановяване на дей-
ността на предприятието или на част от него както и да уволнява работници и слу-
жители. Не е нормативно уредена забрана за него да приема на работа нови работ-
ници на мястото на членовете на синдикалната/ите организация/и, инициирали пре-
говорите за сключване на колективен трудов договор какъвто е подходът на законо-
дателя с уреждането на локаута с чл. 20 и 21 от ЗУКТС. При действащата норматив-
на уредба допустимо е инициирането на колективен трудов спор от синдикал-
ната/ите организация/и  в предприятие или на ниво бранш, отрасъл, община без да е 
упражнено от нея/тях правото на преговори за сключване на колективен трудов до-
говор. Възможно е възникване на колективен трудов спор по причина у работода-
теля с предприемане от него на уволнения на работници и служители заради иска-
нията на синдикална/и организация/и за започване на колективнодоговорни прегово-
ри в качеството им на техни представители. Предвидена е единствено предварител-
на закрила при уволнение с разпоредбата на чл. 333, ал. 3 КТ на определени в закона 
основания за работник или служител, член на синдикалното ръководство в пред-
приятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдика-
лен орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 ме-
сеца след освобождаването му, но не и за други работници и служители, членове на 
синдикална организация, участвали в инициирането на колективнодоговорните пре-
говори.  

Колективният трудов договор е средство за гарантиране на спазването на дого-
вореностите, постигнати в него от всяка от колективнодоговорните страни16 както в 
хода на преговорите така и при изпълнението на колективния трудов договор от 
работодателската страна заради предвидената в чл. 59 КТ санкция при неизпълне-
нието му. 
 
 

                                                            

16 Нейков, И., Георгиев, Г., Василев, В., цит. съч., с.11  
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Abstract: This article examines the nature of the concepts of „variability", probability” 
and „authenticity" in the process of discovery of the objective truth in the investigation. 
The article analyzes the main problems associated with the transition from probability to 
reliability in revealing the objective truth in the investigation. 
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versions, inquiry, heuristics. 
 

 
1.  Вариантност, вероятност и достоверност в процеса на разкриване на 

обективната истина при разследването 
 
Дори и в условията на следствена ситуация, която се характеризира с добра 

информационна обезпеченост, винаги съществуват неизвестни обстоятелства, които 
са от значение за правилното протичане на наказателното производство. Тук се от-
кроява ролята на следствената версия. По повод на едно неизвестно обстоятелство 
се изграждат редица алтернативни версии, които предлагат различни варианти за 
неговото обяснение. Всяко версионно предположение притежава качеството на 
вероятно знание. Този характер не зависи от това, дали то правилно отразява обек-
тивната действителност. В рамките на наказателния процес е необходимо състоя-
нието на вероятност на знанието да премине в достоверност. Тук трябва да се от-
хвърлят различните варианти с изключение на този, при който знанието дава отго-
вор за неизвестното обстоятелство и чрез него се разкрива обективната истина по 
наказателното дело. 

Детайлното изследване на спецификата на този преход би дало възможност да 
се откроят онези проблеми в него, които съществено влияят върху качеството на 
разследването. В тази връзка е необходимо най-напред да се проучи същността на 
понятията „вероятност” и „достоверност” по пътя към разкриване на обективната 
истина по наказателните дела. Трябва да се отчете значението на вариантността в 
този процес. 
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1.1. „Вариантност” и „вероятност”  при разследване на престъпления  
При условията на следствена ситуация, при която първоначалната информация 

за престъпното събитие е частична и противоречива, се налага приемането на някол-
ко варианта за събитието на престъплението, за мотивите и начина на действие на 
престъпника, за личността на извършителя на престъплението и др.  

Вероятността в процеса на разследване, от своя страна, е степен на въз-мож-
ност за правилност на един от вариантите, чрез който се обяснява даденото обстоя-
телство (което е свързано с извършеното престъпление).[1] Тя е следствие от недо-
статъчна информация за извършеното престъпление. Вероятността се характеризира 
със знания, които не са пълни и обосновани.  

Тук се поставя въпросът в какво се изразява връзката между вероятността и 
възможността? 

В правната литература е застъпено от Я. Пещак мнението, че вероятността е 
критерий за възможност. Според него вероятността е общият и необходим признак 
на възможността.[2]  

Тезата на Я. Пещак е основателна, защото не може да съществува възможност, 
която не е имала и минимум вероятност. Това се обуславя от самата същност на въз-
можността. Вероятността е количествена мярка, определяща пределите на степента 
на възможност на едно обстоятелство да съществува. Правилно е възприетото в 
теорията разбиране, че възможно е само това, което в някаква степен е вероятно, а 
което е невероятно, то е невъзможно. Вероятността е показател на зрелостта на да-
дена възможност. Максималната вероятност е показател за това, че възможността е 
достигнала момента на прерастване в действителността. В този смисъл вероятност-
та е количествена характеристика на възможността.[3] 

Предположението, което е в основата на версиите, винаги притежава вероят-
ностен характер. Често в практиката по-голямата степен на вероятност на една вер-
сия е предпоставка за предпочитанието й спрямо други. В тази насока е  основател-
но становището на Г. Михайлов, според който „изискването за обективност предпо-
лага обектът да бъде изследван през призмата на всички възможни версии без отда-
ване на предпочитание на някои от тях …”[4]. Въпреки това вероятността (като 
мерило за възможност) представлява изходен пункт за разследващия както при 
определяне на поставените от него задачи, така и при избора на тактическите подхо-
ди, с които той ще си послужи при изследването на логическите изводи (следствията) 
от следствената версия. По този начин е възможно да се постигне по-ефективно 
разследване.  

 
1.2. Достоверност при разследването 
Достоверността представлява противоположност на вероятността. За първата 

може да се каже, че е пълна обоснованост на мислите, при които друг извод е невъз-
можен. Тази обоснованост е в резултат на проверката на изградените предположе-
ния. За достоверност може да става въпрос, когато при изследването на доказателст-
вения материал друго обяснение на неясното обстоятелство е невъзможно. При ве-
роятността става въпрос за съмнение, че в една или в друга степен чрез определено 
предположение може да се обясни неясното обстоятелство. 

Съществуват аргументи в подкрепа на тезата, че вероятността и достоверност-
та са две степени на обоснованост на мислите. Достоверността изключва възмож-
ността, докато вероятността я допуска. От друга страна, достоверността не може да 
има степени както вероятността.  
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Ето пример[5], чрез който може да се илюстрира изложеното за вариантност, 
вероятност и достоверност при разследването на престъпления:  

В периода от м. ноември 1997 г. до м. февруари 1999 г. са извършени няколко 
престъпления в гр. Р., за които са образувани производства, но са спрени поради не-
разкриване на извършителя.[6]  

На 23.05.1999 г., около 07,00 часа, в бар „С.” в гр. Р. е намерен трупът на А.Д.. 
По време на огледа на местопрестъплението са констатирани пет рани в областта на 
главата и шията на жертвата. Върху дясното коляно на трупа са намерени два чо-
вешки косъма. В близост до тялото са открити проектили, гилзи и куршуми от един 
калибър. Иззети са годни дактилоскопични следи от седем игрални автомата, нами-
ращи се в помещението. На маса пред санитарния възел на заведението е открита 
дамска чанта с лични вещи, собственост на В.Н., и връзка с ключове за игралните 
автомати. В.Н. е работила като барманка в заведението и е била приятелка на уби-
тия А.Д.. Тя е в неизвестност от приключването на смяната й през нощта на 22 
срещу 23.05.1999 г. 

По случая са изградени няколко основни версии: убийството е извършено от 
един или няколко посетители на заведението, а виждайки случващото се В.Н. е из-
бягала; убийството е извършено от един или няколко посетители на заведението, 
а В.Н. отвлечена.     

На 23.05.1999 г. са установени всички лица, които са посещавали заведението 
предния ден. От свидетелските показания става ясно, че последни там са останали 
жертвата и П.. Двамата са били приятели. След като е потърсен на домашния му 
адрес, става ясно, че той не се е прибирал от обяд на 22.05.1999 г. Установено е, че 
П. има невлязла в сила присъда за изнасилване. Срещу него и Р. е имало следствено 
дело за престъпление по чл. 196 А от НК. Установено е също, че двамата са в много 
близки приятелски отношения и са почти винаги заедно. Това обстоятелство води 
разследващия орган до извод, че е възможно престъплението да е извършено от П., 
който е потърсил помощ от Р. 

На 23.05.1999 г., около 19,30 часа, Р. е потърсен в жилището му, но без резул-
тат. На 24.05.1999 г., около 11,00 часа, П. се обажда в полицията, защото е научил, 
че е търсен, и изразява желание за съдействие. При първоначалните разговори той 
категорично отрича да има нещо общо с убийството на А.Д.. Казва, че няма пред-
става и за местонахождението на В.Н.. Първоначално твърди, че си е тръгнал от бар 
„С.” половин час след полунощ и се е прибрал в жилището на Р., където останал до 
сутринта на 24.05.1999 г. На 24.05.1999 г., около 12,00 ч., е издирен и доведен Р.. 
Той потвърждава казаното от П. относно престоя му в неговия дом от 22.05.1999 г. 
до сутринта на 24.05.1999 г. 

Извършено е освидетелстване на двамата с цел откриване и изземване на мик-
роследи от ръцете им – барутни частици. Заключението на назначената химическа 
експертиза е, че по ръцете на П. има наличие на такива микроследи. По ръцете на Р. 
не са намерени. 

Въз основа на събраните до този момент доказателства е предприета тактика 
за разпит на заподозрените П. и Р., включващ изясняване и на най-малките детайли 
и подробности за техните действия през последните 30 часа. Дадените от Р. обясне-
ния са изключително точни и последователни. П. категорично отрича да има връзка 
с убийството на А.Д. и изчезването на В.Н..  

От тактически съображения, на Р. е съобщено, че химическата експертиза на 
П. е готова, без да му се казва самия резултат. Тъй като Р. става неспокоен и съще-
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временно се опитва да скрие интереса си към експертното заключение умишлено е 
прекъснат разпитът. 

При подновяването му на Р. е заявено, че резултатът от направената експер-
тиза е положителен. От това следва, че П. става обвиняем за убийството на А.Д., а 
Р. – обвиняем за лично укривателство. Отново е направена пауза.  

При следващия разпит Р. е приканен да изложи всичко, което му е известно за 
убийството на А.Д.. След кратко колебание той разказва, че в ранните часове на 
23.05.1999 г. П. го е събудил, като му поискал старо яке, латексови ръкавици и 
черна найлонова чантичка. Казал му, че бил страшно засегнат от А.Д.. Не му обяс-
нил къде отива и какво смята да прави. След около час и половина му се обадил по 
телефона и поискал от него да дойде в бар „С.”, но Р. му отказал. П. се върнал в 
дома на Р. около 19,15 часа и го помолил да изхвърли в река Д. обувките и бельото, 
които носел, както и латексовите ръкавици. Р. изпълнил молбата му. (Организирано 
е претърсване с водолази в района на реката, посочен от Р., но такива вещи не са на-
мерени.) По време на разпита Р. твърди, че няма представа за местонахождението 
на В.Н. и изказва бегло предположение, че е възможно П. да е застрелял А.Д.. 

По отношение на П. е взета мярка „полицейско задържане” по ЗМВР. Преди да 
бъде отведен, му е подхвърлено, че разпитът на Р. протича много интересно. След 
като показанията на Р. са документирани в протокол за разпит на свидетел, на П. е 
поставен директно въпросът за местонахождението на В.Н.. Той заявява, че извър-
шените от него убийства не са две, а пет, като изразява готовност да посочи мяс-
тото, където е скрил трупа на В.Н.. Признава за убийствата на К.М., Й.Й., Г.Г., А.Д. 
и В.Н., като обръща внимание на факта, че Р. е в течение на всяко едно от тях.[7]  

Следователят прилага тактика на противопоставяне на интересите на двамата, 
като използва информацията, получена от тях. Тактическите похвати водят до само-
признания, както и до взаимното уличаване на двамата в извършените престъп-
ления. 

 

Разследването на съвместната престъпна дейност на Р. и П. продължава точно 
девет месеца. В рамките на този период пред разследващия орган се поставят ре-
дица въпроси във връзка с отделни неясни обстоятелства. Той изгражда различни 
предположения (различни възможни варианти), чрез  които всяко едно от тях може 
да се обясни. За изясняването на тези обстоятелства той събира и анализира различ-
ни факти. Така например по делото са разпитани над сто свидетели, назначени са 52 
експертизи, извършени от над тридесет експерти. Въз основа на оценка на събрания 
и проверен доказателствен материал разследващият орган достига от вероятно до 
достоверно знание.  

 
1.3. Достоверността и вероятността от гносеологична, логическа и инфор-

мационна гледна точка 

• От гносеологична гледна точка, достоверността – това е доказано, обоснова-
но знание, т.е. форма на съществуване на знанието. Достоверността на знанието е 
убеденост в неговата истина, утвърждаване, а не предположение.  

За разлика от достоверността, вероятността има количествена характеристика 
на възможност за съществуване на даден факт или явление. С други думи тя е вели-
чина, която съдържа възможност, способност да стане действителност, степен на 
възможното. Това определя връзката между вероятността и познанието. Доколкото 
предмет на разследването се явяват единични факти, дотолкова степента на тяхната 
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вероятност не може да бъде формализирана. Тя, изразена във всекидневието вербал-
но (вероятно, твърде вероятно, в голяма степен вероятно и т.н.), отразява степента 
на убеденост в реалното съществуване на факти или явления. Степента на вероят-
ност не изключва възможността за противоположното твърдение. Поради това веро-
ятностното знание не може да има доказателствено значение за наказателното дело.  

• Формално-логическото съдържание на понятието „достоверност” се добли-
жава до неговото гносеологично съдържание. Известно е, че достоверността или 
вероятността на изводите на разследващия орган зависят от това дали фактическите 
данни по делото, които са основа за тези съждения и умозаключения, са безспорно 
установени или все още не са доказани. Достоверността за даден факт съдържа 
знание, което се основава на събрания и проверен доказателствен материал. По тази 
причина и логическите изводи (логическите следствия) от това знание ще съответ-
стват на безспорно установените факти. За разлика от това вероятността за даден 
факт определя вероятностния характер на неговите логически следствия. Поради 
това е основателно да се приеме, че логическите изводи (следствията) от една след-
ствена версия ще имат вероятностен характер. 

• При изясняване информационния смисъл на понятията вероятност и досто-
верност при доказването трябва да се тръгне от диалектическата представа за разви-
тие на знанието. Процесът на натрупване на информация е свързан с обратния про-
цес на намаляване на ентропията. Ако в началото на разследването механизмът от 
събития е още неясен и информацията за него е минимална, то към момента на пре-
даване на делото в съда неяснотите трябва да бъдат отстранени. Неотстраняемост на 
неяснотите означава допустимост на противоположния извод. 

Вероятността (която допуска противоположен извод) е породена от непълнота 
на информацията. Съобразно мярката на натрупването й (в този случай – доказател-
ствена информация) степента на вероятност се повишава, а неяснотата  постепенно 
намалява. Едновременно с натрупването на информация става и подбора й от гледна 
точка на нейната относимост, допустимост и значимост за делото.  

Съществено значение за разследването има тази информация, която повишава 
вероятността за достигане на целта (приложена към доказателството – достигане на 
истината). Не е толкова голямо значението на информацията, която не води до про-
мяна на вероятността. Ето защо е важна тази, която съдържа нещо ново за предмета 
на доказването. Получаването на информация за вече известни факти (ако доказа-
телственият материал по наказателното дело не поражда съмнения за достовер-
ността на тези факти) не приближава към истината, макар чисто количествено може 
да бъде прието за увеличаване на информацията. В действителност се увеличава не 
информацията, а количеството на нейните източници. Например, наличие на ня-
колко непротиворечиви свидетелски показания за един и същ факт.  

Както е видно от изложеното, информационният смисъл на понятията вероят-
ност и достоверност не противоречи на гносеологичния и формално-логическия 
смисъл на тези понятия и представлява единствено интерпретацията им от гледна 
точка на теорията на информацията. 

 
1.4. Вероятност и разкриване на обективната истина по наказателни дела 
Следствената версия се изгражда и се проверява, за да помогне установяването 

на обективната истина по делото, т. е., за да се установи достоверно съществуването 
на юридически важни обстоятелства за престъпното събитието. Целта на изгражда-
нето и проверката на версии се свежда до търсене и изясняване на истината.  
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Поради това, че следствената версия се разглежда като познавателно средство 
по пътя за разкриване на обективната истина в наказателното производство, то 
трябва да се обърне внимание на това, какво се влага в понятието „разкриване на 
обективната истина”. Съдържанието на принципа може да се изведе от чл. 13, ал. 1 
от НПК. Приема се, че истината по наказателното дело е установена при положение, 
че фактическите констатации на държавните органи съответстват на фактите от 
действителността.[8] Да се разкрие обективната истина в наказателния процес озна-
чава да се установи това, което е станало в действителност, т. е. да се разкрият фак-
тите, които интересуват наказателния процес. Ето защо, ако заключението на раз-
следващия орган съответства на действителността, това означава, че субектът е ус-
тановил истината по делото.  

Следователно, между обективната истина, разкриването на която трябва да бъ-
де осигурено в наказателния процес, и вероятността съществува качествена разлика. 
Обективната истина е налице, когато фактическите констатации на органите на до-
съдебното производство и на съда отразяват правилно действителността, а вероят-
ността е степен на възможност известни факти или събития да са настъпили в мина-
лото или да съществуват. Наличието на предположение задължава разследващите 
органи да открият истината в процеса, която не може да бъде никога приблизител-
на, защото никой не може да бъде осъден при съмнение за неговата виновност. Пъ-
тят за разкриване на истината в процеса понякога е доста труден, но това не дава 
право да се приеме, че истината е недостижима, че тя се свежда до степен на вероят-
ност. Истината в процеса е една. Едно лице не може да бъде съмнително виновно. 
Изводът за достоверността на едно обстоятелство трябва да изключва всички други 
съпоставими и алтернативни предположения относно него. Ако съществува и най-
малка възможност за друга версия, която разследващият е пропуснал да изясни, раз-
следването е приключило въз основа на вероятно предположение, без да е разкрита 
обективната истина. Разследващият издирва обективната истина като изключва вся-
каква вероятност.[9] 

Обективната истина по разследваното престъпление е разкрита, когато раз-
следващият орган е доказал достоверността на предполагаемото обстоятелство и 
едновременно с това e отхвърлил всички други предположения, които са претенди-
рали в процеса на доказване да отговарят на истината. 

 

Ето случай, при който остават неизяснени редица обстоятелства във връзка с 
разследваното събитие[10]. Тяхното наличие поставя под съмнение разкриването на 
обективната истина по делото: 

 

На 12.01.2012 г. е открит трупът на изчезналата М. Н. от Перник в околностите 
на родния й град. 18-годишната девойка изчезва на 7 ноември 2011 година и оттога-
ва е в неизвестност. Момичето отишло на редовната си тренировка по таекуондо в 
зала край стадион „Миньор” и повече не се прибира в дома си. Когато е видяна 
последно, тя е в добро настроение в залата и нищо не подсказва, че може да се слу-
чи нещо.  

След като се стеснява кръга на лицата, които могат да имат участие в случая, 
се стига до задържането на и С. С.[11]. Проведени са разпити. Използван е и детек-
тор на лъжата. По време на разпита С. С. се държи странно и признава за извърше-
ното деяние, завежда полицаите до мястото, където е заровен трупът на момичето. 
По случая става ясно, че престъплението е замислено още през месец май като от-
вличанe. Идеята била човекът, който бъде похитен, да бъде убит, тъй като първона-
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чално групата от двама мъже – М. Л. и С. С., искали да отвлекат брата на Б. – зет на 
М. Н., но решили, че той е много непостоянен в поведението си и отвлекли именно 
М. Н.. Похищението става късно вечерта след тренировка, на момичето е нанесен и 
побой. Преди да я удушат я карат да напише писмо до родителите си с искане за го-
ляма сума. Тя се обажда и по телефона, за да съобщи, че е отвлечена и че се иска от-
куп. Веднага след това е убита. Похитителите вземат телефона й и се обаждат, за да 
потвърдят исканията си. А месец по-късно пишат писмо, което е написано с шаб-
лонни букви и го занасят до къщата на родителите, отново с искане за голяма сума 
пари. 

Проведено е повторно претърсване в апартамента на С. С.. При провеждането 
му, С. С. помолил да му бъде позволено да отиде до тоалетната. Така успял да дос-
тигне до предварително укрит пистолет, след което се самопрострелял смърто-
носно. 

М. Н. е намерена заровена под мост в град Батановци. За изравянето на тялото 
са използвани тежки машини и куче от БЧК. 

По това дело са изграждани редица версии, които не могат да бъдат обосно-
вани съобразно събраната информация по него. Едни от изградените версии по слу-
чая са били: - М. Н. е избягала от къщи, поради семейни проблеми. Това е предпола-
гано въпреки данните за искан откуп и информацията, че М. Н. не е взела личните 
си документи, нито телефона си, когато е изчезнала; - М. Н. е изведена в чужбина за 
бяла робиня. Като се е предполагало също, че тийнейджърката може да се е влю-
била в човек, който е част от схема за трафик на хора и по този начин доброволно да 
е изведена от страната. 

 
2.  Особености на прехода от вероятност към достоверност по пътя към 

разкриване на обективната истина при разследването 
 

От функционална гледна точка, версията се разглежда като познавателен ме-
тод (или средство) за достигане на истината в наказателното производство. Такова 
схващане е оправдано от логическата природа на следствената версия. Тя е логичес-
ко обосновано предположение за определено обстоятелство. С помощта на способи-
те на доказване се събира и проверява доказателствен материал, т. е. чрез тях се 
придобива знание за определени факти. Следствената версия е преди всичко сред-
ство за прехода от вероятност на определено знание към неговата достоверност.  

Построените версии (направените изводи) не се отразяват в процесуална фор-
ма и не се включват към доказателствения материал по делото, но имат важно зна-
чение за правилната насоченост на разследването. Като продукт на познавателна 
дейност версията не е откъсната от процеса на доказване, защото често „трасира” 
насоката на дейността по събиране на доказателства. По този начин тя помага за 
увеличаване на знанията във връзка с разследваното събитие. В настоящата част от 
изследването се акцентира на връзката между следствените версии и дейността по 
доказване. Обръща се внимание на някои особености на преход от вероятност към 
достоверност в процеса на разкриване на обективната истина по наказателните дела. 

 
2.1. Следствените версии и процесът на доказване 

Престъплението като събитие е реализирано в миналото, но чрез методите за 
познание и доказване на всички факти и обстоятелства то може да бъде разкрито и 
следвано. Тук се съчетават два процеса – на познание и на доказване.  
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Познавателният процес е с по-широко съдържание. Той включва в себе си не 
само установяването на факти, но и друга информация, притежаваща криминалис-
тично значение.  

Един от важните въпроси в процеса на доказване е методът на познанието и 
неговото осъществяване. Метод, в широкия смисъл на думата, представлява подход 
към изучаване на действителността. Това е начин за познание, изучаване и изслед-
ване на явленията в заобикалящата ни среда, път към действителното познание. 
Познанието, от своя страна, е движение от незнание към непълно знание, а оттам – 
към пълно знание. То е насочено към разкриване на обективната истина. Важен 
познавателен метод в процеса на доказване са следствените версии. 

Доказването е вид практическа познавателна дейност. Целта му е винаги свър-
зана с познанието на неясни обстоятелства по делото. Чрез тяхното изследване и 
чрез изучаване на всички съществуващи връзки между отделните факти е възможно 
да се разкрие истината по наказателното дело.  

Целите на доказване и задачите в наказателния процес са свързани. За да се 
достигне до поставената цел при разследване на престъпления, е необходимо да се 
разрешат всички необходими задачи. Те притежават познавателен характер. Без 
правилното протичане на познавателната дейност във връзка с това, което се е осъ-
ществило в миналото е невъзможно да се говори за разкриване на престъплението, 
изобличаването на виновните лица и правилното прилагане на закона. В процеса на 
разследване се проверяват изградени следствени версии чрез провеждане на едни 
или други следствени действия. Получените резултати от проверката им имат дока-
зателствено значение.[12] 

Когато става въпрос за логическата страна на този мисловен процес, не бива да 
се прави разграничение между „следствено” (или още „криминалистично”) мислене 
и това в другите области на човешката дейност.  

 
2.2. Особености на процеса на преход от вероятност към достоверност 
С основание Ив. Сълов приема, че наказателният процес, който започва от сте-

пен на вероятност, трябва да завърши с достоверен извод. Разбиран като практичес-
ка дейност на съда и на органите на разследването по приложението на наказателно-
процесуални норми, наказателният процес трябва да създаде условия за постигане 
на достоверност (разкриване на обективната истина), което е нещо поначало напъл-
но възможно от познавателна гледна точка. Трябва да се подкрепи разбирането, че в 
края на краищата пътят към обективната истина в наказателния процес (пък и не 
само в него) е път на опровергаване на вероятности. В последна сметка безспорно 
опроверганата вероятност обвиняемият да е невинен води до достоверния извод за 
виновност, до безспорната доказаност на обвинението, до осъдителна присъда, 
съдържаща обективната истина.[13] 

Обективната истина, определяна като съответствие на нашите знания с дейст-
вителността, съществува и при доказване тя е достижима. Основа за получаване на 
верни знания се явяват отраженията (следите) на събитията. Правилно изградените 
версии дават обосновано и логически вярно обяснение както за същността на прес-
тъплението, така и за връзката между механизмите на извършването му. Благода-
рение на тях се осъществява процесът на преход от вероятност към достоверност на 
знанията, който води към разкриване на обективната истина по всяко едно наказат-
елно дело. 
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Преходът от вероятност към достоверност, по пътя към разкриване на обектив-
ната истина по наказателните дела, се характеризира със следните особености: 

• Възприемайки конкретната следствена ситуация, разследващият престъпле-
нието разделя известното от неизвестното. Той определя обстоятелствата, които 
трябва да се изяснят, за да се разкрие обективната истина по наказателното дело. 
Въз основа на наличните доказателства и информация разследващият орган пост-
роява различни версии за всяко неясно обстоятелство по делото.  

Необходимо е най-напред да се изясни по отношение на какви обстоятелства в 
конкретния случай трябва да се построят следствени версии. Чрез тях може както да 
се получи нова информация, така и да се конкретизира и обясни вече съществува-
щата. След това се извършва логически анализ и синтез на доказателствата и инфор-
мацията по делото. Трябва да се изследват възможните връзки между данните по де-
лото и неизяснените обстоятелства. В рамките на тази дейност разследващият орган 
трябва да детайлизира предположенията.  

При построяването на версии трябва да се спазят редица принципи и правила 
за това. 

• Следствените версии представляват вероятностни знания, които се нуждаят 
от проверка. След нея могат да бъдат направени изводи за тяхната правилност. За 
проверка на предположенията е необходимо да се изведат логически следствия от 
всяка една следствена версия.  

Когато следствията от изградените следствени версии са изведени, разследва-
щият орган трябва:   

- да обмисли конкретни следствени действия и други мероприятия, посред-
ством провеждането на които може да се увери в съществуването или несъществу-
ването на определени факти във връзка с изведените от версията следствия;  

- да определи последователността, срока и мястото на провеждане на заплану-
ваните действия. 

Ето защо чрез версията се определя посоката на разследване. Тя насочва търсе-
нето на доказателства, с помощта на които изведените следствия ще бъдат потвър-
дени или респективно опровергани.  

Практическата проверка на следствията от изградените версии играе важна 
роля за процеса на доказване. Резултатите от практическите действия се оценяват и 
съпоставят с различните следствия от версията. Чрез получените резултати от 
действията по разследването може да бъде установена правилността на изведените 
логически следствия. По този начин се позволява да се премине към по-точни и 
пълни изводи, да се построят нови следствени версии. След това, действията на раз-
следващия орган са насочени към установяване на недостигащите факти.  

В хода на разследването могат да отпаднат едни версии, да се построят нови и 
така до момента, в който се получи резултат от следствените действия, позволяващ 
да се достигне до извод, при който едно от изградените предположения съответства 
на действителността. В тази връзка е основателно мнението на Я. Пещак, според 
когото процесът на количествено изменение при проверката на версии не винаги 
води до качествена промяна на предположението.[14] Въпреки че с отпадането на 
едни версии се е стеснил кръгът на предположенията, то все още не е достигнато до 
качествено изменение на знанието, т. е. не е достигнато до достоверно знание. Веро-
ятностният характер продължава да съществува. В тази насока, възможно е в по-
късен момент от разследването и при откриването на нов доказателствен материал 
да бъдат изградени нови версии, които да са свързани с това обстоятелство. 
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• На основата на достоверно установени факти разследващият орган достига 
до извод (като се основава на обективно, всестранно и пълно изследване на всички 
обстоятелства по делото и се ръководи от закона) за правилност на една от построе-
ните версии, с която се обяснява неясно обстоятелство. Успоредно с това разследва-
щият орган отхвърля като опровергани другите изградени в конкретната група 
версии. 
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7.  По обвинението П. разказва следното: На 22.05.1999 г. той е застрелял А.Д. в 

бар „С.”, след възникнал спор и употреба на алкохол. Убийството било извър-
шено пред В.Н. Тя била отвлечена от П. и закарана в гористата местност, къде-
то е изнасилена и убита с четири куршума. Един от тях е бил изстрелян в поло-
вите органи, за да не бъдат открити в нея биологични следи от извършителя. 
Преди това той се обаждал по мобилния си телефон на Р., който дошъл на мес-
топрестъплението и видял завързаната В.Н.. Р. отказал да участва в предложе-
ния му план за прикриване на следите от престъплението, тъй като преценил, че 
е твърде сложен и има риск за оставяне на следи. 
На 26.05.1999 г., по време на втори разпит като обвиняем, П. прави следните 
самопризнания: На 15 срещу 16.08.1998 г., поради лична неприязън е застрелял 
К.М., с открадната от оръжеен магазин карабина „Мазалат”. Карабината е из-
хвърлил в гориста местност близо до местопрестъплението. Местността е пре-
търсена, но оръжието не е намерено. За настройката на карабината, която е с 
шумозаглушител и оптика, е била използвана специализирана литература, из-
зета при претърсване в дома на Р.. При направена проверка в окръжната биб-
лиотека е установено, че тя е била посещавана от обвиняемите в периода 26.05.-
17.07.1998 г., като ползваните книги са на оръжейна тематика. Направените от 
П. самопризнания съвпадат напълно с документираната фактическа обстановка 
на местопрестъплението, свързано с убийството на К.М.. 
Убийството на Й.Й. е извършено заедно с Р., с цел грабеж. Двамата са разпола-
гали с предварителна информация, че в къщата на известен нумизмат се нами-
рат антични монети с голяма стойност. Те възнамерявали, чрез изтезания на 
собственика им, да получат по-точна информация за колекцията. Планирали са 
начина, по който двамата да проникнат в сградата, като за целта Р. е носил 
съответните инструменти и спомагателни средства. При извършване на прес-
тъплението те са объркали къщата на нумизмата с тази на Й.Й., поради близко-
то им местоположение и външна прилика. След като убили Й. Й., П. видял 
съпругата му и двете им деца и стрелял по тях. Впоследствие се отказал от 
намерението си да ги убие, тъй като преценил, че няма да бъде разпознат от тях. 
Р. прави подробни самопризнания за замисъла, планирането и осъществяването 
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на убийството на Г.Г., извършено на 22.02.1999 г. Възползвайки се от случай-
ното си запознанство с охранителя на обменното бюро, в което Г.Г. бил управи-
тел, той няколко пъти го посещавал на работно му място, за да прецени обста-
новката вътре в помещението и начина на охрана. Обвиняемият Р. проследявал 
жертвата пет поредни вечери от местоработата до местоживеенето, за да се убе-
ди, че Г.Г. носи в себе си ключовете от обменното бюро. На 01.02.1998 г., към 
19,00 ч., Р., заедно с Г.Г., влязъл в асансьора на жилищния вход, където живеела 
жертвата, и я застрелял от непосредствена близост в главата. При стрелбата бил 
използван шумозаглушител и патрон с намален барутен заряд, с цел непредиз-
викване на изход на раневия канал и по-ниска степен на шум. Намаленият бару-
тен заряд на патрона, шумозаглушителят и произведеният изстрел през найло-
нова чантичка, предизвиквали проникваща рана от куршум, различна от описа-
ната в съдебната медицина. Спрял асансьора между етажите с превита гъба тип 
„сюнгер”, като поставил в нея човешки косъм за заблуда. Прерязал кабела на 
осветлението и претърсил трупа на Г.Г., като взел част от валутата, намираща 
се в джобовете на жертвата, и връзка ключове. През това време П. стоял отвън 
пред жилищния блок и охранявал с автомат и граната. Валутата, намерена впос-
ледствие при огледа на местопроизшествието, била укрита в специално напра-
вен пояс. Поради това тя не била открита от Р.. Последният притежавал радио-
станция, настроена на полицейска честота, с която следял действията на поли-
цията по повод извършеното престъпление. След като се уверили, че няма опас-
ност, двамата са проникнали в обменното бюро с взетите ключове от жертвата. 
Откраднали са наличната валута и камерата за охрана на помещението. В 03,00 ч. Р. 
се върнал в района на местопрестъплението и разлял силно разреден амоняк в 
асансьорната кабина, за да може да предотврати намирането на одорологична 
следа. Показанията на Р., че убийството на Г.Г. е извършено с огнестрелно оръ-
жие, налагат необходимостта от незабавна ексхумация. Проектилът е намерен в 
синуса на твърдата мозъчна обвивка, в така наречената „дура”. От разпита на 
санитаря, присъствал и помагал при аутопсията, е изяснено, че практиката е 
(след отстраняването на мозъка) дурата да се изважда от черепната кухина, а 
след аутопсията да се поставя в гръдната кухина. Дурата не е била изследвана, 
поради което куршумът не е бил намерен. При откриването му, се оказва, че той 
е с нарушена карнировка. От заключението на назначената балистична експер-
тиза е установено, че куршумът е изстрелян от иззетия от жилището на Р. 
пистолет. 

8. Виж Павлов, С. Цит. съч., с. 104 – 112. В тази връзка В. Вучков изтъква, „много 
по-важно е, според нас, да подкрепим извода, че под обективна истина в наказа-
телния процес следва да се разбира такова съдържание на знанията и изводите 
относно обстоятелствата по делото, което се явява вярно отражение на същест-
вуващата вън от нашето съзнание реалност. Тези изводи ще отразяват обектив-
ната истина тогава, когато съответствуват на това, което се е случило в обектив-
ната действителност.” – Вучков, В. Доказването в наказателния процес: същ-
ност, предмет, тежест, С., изд.Фенея, 2000, с. 39. 

9.  Виж р. 994 – 59 – ІІІ на ВС. 

10.  Част от тези въпроси се свеждат до следното: 
Въпроси около отвличането. Защо похитителите толкова лесно се отказват да 
отвлекат брата на Б., от когото ще искат откуп? Нелепо звучат обясненията, че 
това не е станало само защото той има нестабилен график. Също така, ако моти-
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вът е получаване на пари – когато човек решава такава опасна стъпка, ще се 
стреми към жертва, за която е най-вероятно да получи пари. 
Не става ясно доколко Б. познава М. Н. и точно какви са отношенията му със 
сестра й Е. Н. Дали е бил склонен да плаща откуп и дали Е. Н.  би могла  да го 
убеди да жертва такава крупна сума за човек, с когото няма кръвна връзка? 
Според информация на Е. Н. връзката им е била пред изчерпване – те няколко 
пъти са се разделяли, а след деня на изчезването на сестра й Б. Н. той престава 
да й се обажда. 
Не е изяснено дали М. Н. е оказала съпротива при отвличането. Според едната 
версия –да, според другата тръгва доброволно, защото е познавала престъпни-
ците и не е заподозряла какво ще й се случи.  
Въпроси около  убийството. Според психолозите М. Н. е установила трайни 
добри отношения с похитителите, развила била дори „стокхолмски синдром”, 
приемала всичко като игра. Това личало от първото, собственоръчно написано 
от нея писмо, както и от обстоятелството, че те са й дали да се обади лично на 
сестра си. 
Могат да се поставят следните въпроси, върху които не се е разсъждавало: Защо 
тогава я убиват, и то още в първите 24 часа? Кога всъщност тя е разбрала кои са 
я похитили – по време или след отвличането? Защо при обаждането на сестра 
си, М. Н. говори за намесена полиция? Защо не е бил претърсен своевременно 
районът, откъдето е засечено обаждането? Още повече, че от мястото на обаж-
дането до мястото, където е била заровена, са само 2 км. Няколко следови ку-
чета вероятно биха я намерили много бързо. Защо не е направено това? 
Въпроси около отношенията: роднини – полиция. Допуснати грешки. Не е 
изяснено защо първоначално от полицията упорито се отричало да е имало 
обаждане за отвличане? Е. Н. твърди пред медиите, че никой не желаел да раз-
следва тази версия, защото от полицията вярвали, че сестра й сама е избягала от 
къщи и е в Германия, където си е почивала. На 29 декември на въпрос защо не 
се разследва отвличане, разследващите органи казват пред медиите: „Версията, 
която желаем да бъде вярна, е, че тя не е харесвала начина си на живот и е 
решила да живее извън пределите на България". 
Въпроси около похитителите. Според твърденията от МВР отвличането е из-
вършено от двама души – С. С. и М. Л., които били аматьори – изобщо не под-
готвили място, където да държат М. Н., затова я убили в първите часове след 
отвличането. Според МВР, те са се надявали да получат бързо парите. С. С. е 
направил самопризнания и започнал да сътрудничи на полицията, като показал 
мястото, където е заровено тялото, и обещал да свидетелства срещу съучаст-
ника си. За всичко това е щяло да бъде защитен свидетел. Възниква въпросът 
защо не е установено мястото, на което е държана М. Н. през първите 24 часа? 
Обстоятелства около самоубийството на С. С. В медийното пространство 
се разпространява информация, че С. С. се самоубива с оръжие на охраняващ 
го. 
Защо, ако оръжието е негово, не е било открито при първия оглед? Защо не е 
било претърсено помещението, където се пуска заподозреният, и то сам, за да се 
види, че, първо, не е тоалетна и, второ – че вътре има пистолет? Защо изобщо се 
самоубива човек, който по описанията на психолозите е агресивен психопат, 
който не се разкайва за стореното, а и вече е сключил сделка за защитен 
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свидетел, с която да избегне тежко наказание? Не е ли по-логично, ако намери 
пистолет, да се опита да избяга и да стреля по полицаите, а не в себе си?  
Обстоятелства около участниците в престъплението. Колко са извърши-
телите? Според информация от роднините на пострадалата със сигурност има 
още участници в отвличането, като не е изключено да има съучастие и на по-
лицай. Хипотезата, че извършителите не са само С. С. и М. Л., допускат и пси-
холозите от МВР. Според официалното становище на МВР историята прик-
лючва със самоубития Стойчо и психичноболния Марио. Наистина ли е така? 
За представянето на този случай е използвана и информация от медите за масо-
во осведомяване: 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1182668, 
http://www.segabg.com/article.php?id=585300, 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1195215 

11. С. С. работи като охрана. Последно е охранявал сина на гл. архитект на община 
П., който става ясно, че е поддържал интимни отношения със сестрата на М. Н. – Е. 
Н.. С. С. е бил семеен приятел на семейството на убитата. След като тя изчезва 
той се е държал загрижено и е съдействал на полицията през цялото време. 
Устаноява се, че С. С. е имал криминално досие. Става ясно, че през 2008 
година той е обвинен като поръчител на палежа на „Мерцедес”, S-класа, на 
пернишки бизнесмен – Я. М.. С. С. е бил и един от заподозрените в отвличането 
на 48-годишния Р. М, който бе пребит в района на крепостта "Кракра" заради 
задължение от 50 000 лв. Въпросният Р. М. пък бил приятел от детинство на 
двамата братя бизнесмени М.. 
Според приятели на С. С., той не е способен да извърши убийство. Бил добър 
човек и приятел, помагал им е в трудни моменти. Споделял пред близки, че 
престоят му в затвора кошмарен и трудно понасял, че е затворен на едно място. 
С. С. преди около две години се нанесъл в жилището, където е живеел до 
последно. Той бил разведен с малка дъщеря и живеел със своя приятелка на 
семейни начала. Тя е работила като ветеринарен лекар. Установява се също, че 
С. С. имал много дългове и залагал всичко, което имал. 

12. Виж по-подробно Коцева – Владимирова, Е. Версии …, с. 102 – 124. 
13. Сълов, И. Актуални въпроси на образуването на предварителното производство 

и на разкриването на обективната истина (неопределеност-вероятност-досто-
верност), Държава и право, № 7, С., 1990, с. 68 – 73. Цитирано по Вучков, В. 
Предмет и тежест …, с. 64 – 65. 

14. Пещак, Я. Цит. съч., с. 85. 
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КОМУНИКАЦИОННИ МОДЕЛИ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

гл. ас. д-р. Мария Неделчева Манева 
Бургаски свободен университет 

 
 
Резюме: В настоящия текст ще се спрем на класически модели на комуникация, 
чрез които да се обясни и доразвие перспективата на Интернет. В хронологичен 
вид се представя развитието на комуникацията. Акцент се поставя върху масова-
та комуникация и нейни специфики. За да се отиде към следващата фаза в разви-
тието на медиите – Интернет. В разгърнат вид са представени компонентите на 
информационното общество и прочитите за него от водещи изследователи. Нап-
равен е и сравнителен анализ между масовото общество и мрежовото общество. 
 
Summary: In this text we will focus on classical models of communication through which 
to explain and develop the perspective of the Internet. In chronological order presents the 
development of communication. Emphasis on mass communication and its specifics. To go 
to the next phase in the development of the media - the Internet. In the exploded view are 
presented the components of the information society and reads to him from leading 
researchers. A comparative analysis between mass society and network society . 
 
 

В настоящия текст ще се спрем на класически модели на комуникация, чрез 
които да се обясни и доразвие перспективата на Интернет. В хронологичен вид се 
представя развитието на комуникацията. Акцент се поставя върху масовата комуни-
кация и нейни специфики. За да се отиде към следващата фаза в развитието на ме-
диите – Интернет. В разгърнат вид са представени компонентите на информацион-
ното общество и прочитите за него от водещи изследователи. Направен е и сравни-
телен анализ между масовото общество и мрежовото общество. Обръща се внима-
ние на диференциацията между традиционни и нови медии. По този начин се от-
крояват ключови характеристики на онлайн журналистиката. Разкрита е диференци-
ацията по признака директна-индиректна комуникация и носителите ѐ (визира се 
комуникационния канал). Каналът, по който се пренася съобщението, влияе на 
комуникацията в нюанса ѐ директност/индиректност. 

 
Теоретични модели на развитие на комуникацията 
 

Компонентите на информационните системи са: вход, кодиране, пренасяне, 
декодиране и изход на информацията.  

От техническа гледна точка Шенън (Shannon) описва комуникацията в Мате-
матическа теория на комуникацията през 1948 г. Схематично комуникацията е изоб-
разена във фигура „Схематична диаграма на обща комуникационна система”. Кому-
никацията се състои от информационен източник, излъчвател, получател, крайна 
цел, както и шум, създаван от определен източник. 
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Фиг. Схематична диаграма на обща комуникационна система 

 
Интернет включва в себе си тази комуникационна система, но я доразвива и 

дообогатява. 
Шенън доразвива своя модел в т.нар. Модел на Шенън и Уивър. Техният мо-

дел представлява единна система от шест елемента и комуникационни средства: 
източник, съобщение, канал, приемник, шум, обратна връзка (въведена по-късно); и 
два процеса –  кодиране и декодиране. 

 

 
 

Фиг. Модел на Шенън Уивър 
 

Норберт Винер – американски математик, известен като баща на кибернети-
ката – поставя акцент върху обратната връзка като смята, че „разбирането на инфор-
мацията може да бъде оценено само тогава, когато изпращащият съобщението полу-
чава обратна връзка като измерител на смисловото схващане на съобщението от 
страна на получателя”. Именно обратната връзка, при това мигновена, е иманент-
на част от характеристиките на Интернет и тяхно предимство. 

Обратната връзка се добавя към модела на Шенън и Уивър. Обратната връзка 
доближава комуникацията към реалната практика на човешкото комуникационно 
взаимодействие. Въвеждането на този елемент представлява начален етап на модер-
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ното разбиране за комуникацията като интерактивен процес – преминаването от ли-
неарната интерпретация на комуникацията към идеята за кръгов процес. Обратната 
връзка се разбира като информация, която пристига обратно при комуникатора след 
първоначалното изпращане на съобщението. Обратната връзка дава възможност да 
се разбере как е било възприето съобщението. Обратната връзка се явява индикатор 
по отношение на ефективността на комуникацията. Наличието на обратна връзка 
позволява да се прецени дали и доколко процесът е дал желания от комуникатора 
резултат. 

В комуникационния модел на Уилбър Шрам основният момент е знаковата 
общност, която не присъства в теорията на Шенън и Уивър. В модела на Шрам раз-
бирането за комуникация е по-универсално и по-социологически ориентирано. 
Според Шрам комуникационният процес се състои от преработване на информация, 
организирана около обща ориентация по отношение на определени знаци (Шрам, 
1992). Тази обща ориентация се определя от съвпадението на реферативните рамки 
(фонда от използваем опит) на комуникатора и реципиента. 

 
 

Фиг. Комуникационен модел на Шрам 
 

Социологът Харолд Ласуел, който в началото на своята изследователска рабо-
та се интересува от масова комуникация и пропаганда, представя същността на ко-
муникацията във вид на формула, известна като „Петте К” („the 5 W”). Той предста-
вя комуникационния процес посредством пет въпроса: Кой комуникира, какво 
казва, на кого го казва, по кой канал и с какъв ефект (Who says what to whom in 
which channel with what effect) (Ласуел, 1992). Тази формула, също както формулата 
на Шенън и Уивър, се смята за една от класическите комуникационни концепции. 
Тя показва участниците и процесите в комуникацията: източникът (кой?);   
съобщението (какво?);  каналът (кой канал?);  реципиентът (кому, на кого?) 
и  последствията (какъв ефект?). 

Формулата е в основата на нов модел, който разграничава отделните структур-
ни елементи на комуникационния процес. Въз основа на предложеното от Ласуел 
разделяне на ролите на участниците, са набелязани и сферите на изследване на ко-
муникацията в съответствие с: изследване на управлението, изследване на съдържа-
телната страна на комуникацията, изследване на канала и комуникационната среда, 
изследване на аудиторията и изследване на комуникационното въздействие. 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                              том ХХХII, 2015 г. 
 

 235

 
 

Фиг. Формула на Ласуел 
 

Източник: http://www.eeldy.com/j676/images/ks_fig4.gif, посетен на 12 септември 
2009 г. 

Теоретици  и практици като Уолтър Липман, Едуард Бърнайс и Харолд 
Ласуел предлагат исторически прочит на нарасналата важност на комуникацията в 
модерното общество. Моделът на Ласуел изследва ефектите в масовата комуни-
кация. 

 
Маршал Маклуън акцентира върху канала за пренасяне на съобщението. 

Твърди, че развитието на технологиите влияе върху същността на съобщението. 
Лайтмотив е: „The medium is the message” (средството е съобщението). Изследовате-
ли в това направление смятат, че модерната комуникация е преимуществено диги-
тално-визуална в резултат на развитието на глобалната телевизия, Интернет и теле-
комуникациите. Ефективността на едно съобщение е повлияна както от съдържа-
нието, така и от формата.  

Информацията е основен ресурс. Дейността и битието на хората зависи от тях-
ната информираност и способност ефективно да използват наличната информация.  
 

 
 

Информационните технологии са интегрирани във всички сектори на общест-
во. Технологии, инфраструктури, приложения и услуги са достъпни и пригодни за 
всеки, по всяко време и  навсякъде, независимо от типа потребител - правителство, 
бизнес, неправителствени организации или за индивидуално използване.  
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Развитие на информатизацията 
Правилата при реализация на информатизацията са следните: стремежът към 

икономически ръст не се поставя на първо място; сменя се икономическата струк-
тура, основана на тежка промишленост с такава, базираща се на “научни” отрасли; 
информационният сектор се развива с приоритет; създават се нови инфраструктури 
в сферата на услугите; масово  се използват световните достижения на науката и 
техниката; създават се условия за инвестиране на държавни и частни средства в 
процеса на информатизация. 

В началото на 80-те години на 20 в. теоретици на информационното общество 
са Йонеджи Масуда, Джон Нейсбит, Николас Негропонте. Очакванията са опти-
мистични. Очакват се позитивни, радикални промени в икономиката, политиката и 
културата – постигане на по-висока производителност на труда, по-голяма заетост 
на пазара на труда, развитие на демократичните практики чрез включване на все 
повече хора в процесите на вземане на решение. 

Социалната реалност внася песимизъм за информационното общество. Нийл 
Поустмън, Теодор Росзак и Франк Уебстър са повлияни от постмодернизма. Те 
постулират, че развитието на информационните и комуникационните технологии 
ще подсилят социално-икономическите несъответствия, ще предизвикат неравен-
ство, като създадат пропаст  в знанието и образованието. Хората ще загубят социал-
на ориентация в технологичното развитие. Ще се засили контрола върху личността, 
ще се манипулира индивидуалното и масовото съзнание, ще се раздели обществото 
на имащи достъп до информация, притежаващи компютърна грамотност, умеещи да 
работят в новата информационна среда и други, които не притежават тези умения. 

Лех Захер обобщава тенденциите и проблемите, свързани с развитието на ин-
формационните и комуникационните технологии Базовите характеристики на со-
циума в развитите страни са следните: 

1. Високотехнологичната индустрия води до свръхнапрежение в бизнеса. 
2. Развит информационен сектор (info economy, e-economy) – води до техноло-

гично обусловена безработица. 
3. Развит и ефективен научно-изследователски сектор – води до милитарис-

тична ориентация на научните изследвания. 
4. Широко потребление на наукоемки и високотехнологични стоки и услуги – 

води до комерсиализация, игнорираща основните социални цели. 
5. Наситена, ефективна и достъпна комуникационна инфраструктура – води 

до неравенство в достъпа до знания и информация. 
6. Добро масово образование (вкл. компютърна грамотност) – води до дифе-

ренциация на елити и масови университети. 
7. Висока технологична култура. 
8. Демократични политики, развита публична сфера. 
9. Неправителствени организации, гражданско общество – води до комерси-

ализация, ерозираща мисията и ценностите на социума. 
 
Интернет прави разделителна линия между информационно бедни и информа-

ционно богати страни. 
Според Макмърдо (McMurdo) информационните технологии имат следните 

характеристики: технически характеристики – мигновено доставят информация; да-
ват възможност за създаване на множество копия; едно копие е достъпно за много 
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хора; нови, по-малко линейни, възможности за четене. Съдържателни характеристи-
ки: достигането до консенсус отнема повече време, но участието е по-равностойно. 
В Интернет социалният статус не е от толкова съществено значение, както в тради-
ционните и модерните общества. В Интернет няма строг етикет или широко разпро-
странени норми. Съвместната работа може да е независима от време и простран-
ство. Комуникацията може да съдържа аспекти и на писменото, и на устното взаи-
модействие. Интернет позволява нови организационни структури – например фору-
ми, в които участват неформални общности. За да участваш в новите организацион-
ни структури на Интернет – форуми, скайп, да четеш сайтове - са необходими спе-
циални средства – компютър, интернет, за да има „екстри“ е нужна компютърна пе-
риферия. Камерата, микрофона, тонколоните допринасят са по-високата степен на 
идентификация, по-пълноценната връзка със събеседника. 

Дигиталните медии обединяват комуникационните канали – печат, радио, 
телевизия. В началото на 21-ви век става трансформацията на старите медии в нови 
медии. До началото на 21-ви век старите медии механично се пренасят в онлайн 
среда. 

През 60-те години Маршал Маклуън (McLuhan) изковава израза „глобално 
село”. 

Мрежата изважда като фактор киберпространството, т.е. медията. Информаци-
онното пространство е атопия – място, което няма място, нещо извън пространство-
то. Атопичното информационно пространство е без минало и бъдеще. Информация-
та сама по себе си е статична. Комуникацията я зарежда с динамика. 

Ще направим сравнение между масовото общество и мрежовото общество. 
(Тофлър, Кастелс – виж) Масовото общество е съставено от колективи (групи, орга-
низации, общности), то е хомогенно. Мрежовото общество е съставено от индиви-
ди, свързани чрез мрежата, то е хетерогенно. Масовото общество е с локален об-
хват. Мрежовото общество е с глокален обхват – глобален и локален. В масовото 
общество има висока централизация. В мрежовото общество има ниска централиза-
ция – полицентричност. Всеобхватността в масовото общество е висока. Информа-
цията от медията се разпространява сред широка аудитория. Общността е физичес-
ка и еднообразна. На организационно ниво има вертикална йерархия, бюрократична 
система. Основен вид комуникация е лице-в-лице. Съществуват масови медии за 
широко разпространение. Малък брой медии. В мрежовото общество информацията 
достига до отделния индивид. Общността е виртуална и разнообразна. Организация-
та е инфокрация. Комуникацията е опосредствана. Наличие на интерактивни медии 
за тясно разпространение. Голям брой медии. 

Според Скот Лаш (Lash) характеристиките на информацията в технологично 
наситената медийна среда са интегрираност, нелинейност, поток, прост-ранст-
вено-времева компресия, разпространение и употреба в реално време. Тъй като 
съвременното общество е информационно, то притежава същите характеристики. 
Мрежовото общество е общество на глобалните комуникации и потоци, в което въз-
никват комуникационни общества. 

Чл. 3. от Закона за радиото и телевизията определя медийните услуги като 
линейни и нелинейни. „(2) Линейни са медийните услуги, предоставени от достав-
чик на медийни услуги за едновременно гледане/слушане на предавания въз основа 
на програмна схема. (4) Едновременното гледане/слушане включва краткия про-
междутък между предаването и приемането на предаването. 
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(3) Нелинейни (медийни услуги по заявка) са медийните услуги, предоставени 
от доставчик на медийни услуги за гледане/слушане на предавания в избран от 
потребителя момент по негова лична заявка въз основа на каталог на предавания, 
подбрани от доставчика на медийни услуги“. Въпреки че в Закона се говори за 
радио и телевизия нелинейните медийни услуги се отнасят и за Интернет. 

В електронните култури еволюира понятието „комуникация”. Комуникацион-
ната теория се базира върху идеите на Шенън. С развитието на съобщителната тех-
ника се преминава от „комуникация, подпомагана от машини”, през „телекомуника-
ция”, а с експанзията на компютърните технологии – в „компютърно опосредствана 
комуникация”. Преносът на материя (механичната ера), а после и на енергия (елек-
тромеханичната ера) е заменен с пренос на информация (електронната ера) (Бел 
(1976) по Буркарт 2000), чието продължение е ерата на интегрираната мрежа или 
ерата на назабавната комуникация (Instant Communication Age). 

Човешкото развитие в електронно отношение според Броуди преминава през 
Кабелна ера (1845 - 1900), Безжична ера (1901-1970), Интегрирана мрежа (1971 – до 
днес). 

Развитие на човешката комуникация според Теме е съставена от Ера на знаци-
те и сигналите; Ера на речта и езика; Ера на писмеността; Ера на печата; Ера на 
масовата комуникация; Ера на информационното общество. Съобщението се проме-
ня по следния начин според ерата, в която се намира: Невербално./ Вербално./ Пис-
мено. /Писмено, Звуково,  Визуално./ Мултимедийно, където средството за комуни-
кация е компютърно-опосредстваното. 

Развитие на медиите: Тяло./ Светлинни вълни./Глинени плочи, хартия, ръко-
писни книги./ Печатни произведения, аналитичен компютър./ Факс, телеграф, те-
лекс, телефон, радио, кино, ТВ, аудио и видеомагнетофон./ Цифрови радио и ТВ, 
цифров компютър, „телематични медии” (видеотекст, телетекст, видео по заявка, 
платено предаване)./ НОВИ МЕДИИ: CD-1, цифрови и безжични телефони, персо-
нален и преносим компютър, компютърна (сателитна) мрежа, Уеб – ТВ. /Мулти-
медия./ Хипермедия. 

Видове комуникация: Лице-в-лице комуникация (Директна, непосредствена); 
Междуличностна; Масова комуникация (Индиректна, Опосредствана); Комуника-
ция, подпомагана от машини (Индиректна, Опосредствана); Компютърно опосред-
ствана комуникация. 

В заключение ще обобщим, че в текста се спряхме върху теориите и развитие-
то на  комуникацията. Обърнато е внимание на масовата комуникация и информа-
ционното общество, а също и обосновката на изявени учени. Сравнителният анализ 
между масовото общество и мрежовото общество разграничава традиционни от но-
ви медии.  
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Построяването и проверката на версии почиват на единен, многостепенен и 
последователен познавателен процес, при който психологическата и логическата му 
страни са взаимосвързани. Когато се говори за единство на тези страни на мислов-
ната дейност на изграждане и проверка на версии, трябва да се уточни, че те не ви-
наги съществуват успоредно във всеки един от етапите й.[1] Въпреки това те не 
съществуват отделно. За да се изучат особеностите на дейността по изграждане и 
проверка на версии при разследването, посочените страни могат да се изследват 
разделно. В настоящата статия ще се използва този подход. Ще се разгледат специ-
фичните черти на различните страни на процеса по изграждане и проверка на версии.  

 
1. Психологическа страна на дейността по изграждане и проверка на 

версии  
 

Престъплението, като събитие в действителността, не може да бъде възприето 
цялостно от разследващия орган посредством „живо съзерцание”[2] – чрез органите 
на възприятието. Той придобива знание за отделни и свързани с престъпното съби-
тие факти чрез различните способи на доказване – разпит, оглед, претърсване и др. 
Ето защо разследващият орган осъществява контакт със събитието единствено чрез 
следите (материални и идеални), оставени от престъплението. Познанието в такива 
случаи на разследването се изразява и се осъществява чрез преход от възприемане 
на наличните доказателства, тяхното анализиране и оценяване, до достигане да зна-
ние за миналото събитие. Тази дейност трябва да бъде извършена по такъв начин, че 
да даде възможност на разследващия орган да разкрие обективната истина при все-
ки конкретен случай. Ето защо психологическата страна в този процеса на познание 
играе съществена роля за ефективното протичане на разследването. 
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Личните качества на органа, който осъществява този познавателен процес са 
непосредствено свързани с разглеждания проблем. Интуитивните способности, 
наблюдателността, умението правилно да възприема заобикалящата го среда и др. 
са важна предпоставка за разследващият орган както задълбочено и всестранно да 
изследва доказателствата по наказателното дело, така и правилно да изведе 
съждения и умозаключения във връзка с построяването и проверката на 
версии при разследването.  

 

Изложеното налага да се разгледат както опита и интуицията, така и въоб-
ражението, възприемането, наблюдателността и вниманието.  

 

1.1. Когато се изследва психологическата страна при работата с версии при 
разследването се поставя въпросът за значението на интуицията и на опита на 
субекта, който ги построява. Те са тясно свързани фактори, които допринасят за 
правилното протичане на фазите както по изграждане, така и по проверка на версии.  

• Опит. В процеса на разследване трябва да се възприеме и анализира цялата 
криминално значима информация, която дава възможност да бъдат направени дос-
товерни изводи за разследваното престъпление. За ефективното извършване на тази 
дейност важна роля имат качествата на субекта на разследването, като личния про-
фесионален и житейски опит.[3] 

Опитът е тази предпоставка, която благоприятства формирането на интуитив-
ните предположения при разследване на наказателни дела. Той е определящ фактор 
за развитието на интуицията и успешното й приложение в процеса на разследване. 
Благодарение на него и на натрупаните теоретични знания, разследващият наказа-
телното дело орган притежава способността своевременно да се ориентира в усло-
вията на среда, характерна с наличието на голям и често противоречив фактически 
материал.  

• Интуиция. [4] В криминалистиката се споделят различни мнения за ролята 
на интуицията за процеса на разследване на престъпления. Някои автори дават нис-
ка оценка на интуитивните предположения, като считат, че за следствената и съ-
дебната практика те са ненужни и вредни.[5] 

Интуицията има важно значение за разследването, но въпреки това то не бива 
да се абсолютизира. Тя има само спомагателна роля. Интуитивните догадки се по-
раждат внезапно, непосредствено. Те са необработени изводи, „внезапни идеи” за 
определени обстоятелства, които впоследствие могат да се превърнат във версии. 
Интуитивните догадки не трябва да водят до убеждение на разследващия орган за 
степента на вероятност на предположенията. Те не следва да са единствената пред-
поставка за предприемане на определени действия по разследването. В тази насока 
интуицията при построяването на версии се поражда в етап, който предхожда из-
граждането на логически обосновани версии. Преди да прераснат в такива, основа-
ващите се на интуицията предположения трябва да бъдат подробно анализирани, 
съобразно събрания и оценен по делото доказателствен материал. Разследващият 
орган не трябва да предприема действия по проверка на предположения, изградени 
само на базата на интуиция – догадки. Едва когато построи конкретни и логически 
обосновани версии, тогава той трябва да извърши проверка на тези предположения. 
Ето защо тези интуитивни догадки ще служат единствено за основа, върху която и 
заедно със събрания и анализиран материал по делото следва да бъдат изградени 
версии.  
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С оглед на това опасността от работата с интуитивни предположения възниква 
не към момента на вземането им под внимание – като източник за изграждане на 
версии, а когато те са единствената основа за предприемане на действия по разслед-
ването. Оттук следва, че при използване на интуитивния подход за изграждане на 
версии е изключително неправилно директното му приложение – без интуитивните 
предположения да бъдат анализирани и съобразени със събрания доказателствен 
материал, т.е. като не се вземе предвид аналитичния процес, свързан с изграждането 
на версии. Субектът на построяването им трябва да обърне внимание само на тези 
интуитивни догадки, при които резултатът от извършената аналитична дейност по-
казва висока степен на кореспонденция със събрания по делото доказателствен ма-
териал. Несъблюдаването на това условие води по правило до грешки и заблужде-
ния при разследването. 

Налага се изводът, че не всяка интуитивна догадка във връзка с наказателно 
дело се превръща във версия. Резултатите от анализа на интуитивните предположе-
ния следва да посочат дали те могат логично да се обосноват с фактите, с които раз-
следващият орган разполага. Практиката показва, че благодарение на интуитивни 
предположения са били построявани версии, които са допринесли за правилното 
протичане на наказателното разследване на сложни и даже безнадеждни случаи. То-
ва потвърждава разбирането, че интуицията помага за успешното изграждане на 
версии и протичане на наказателното производство.  

В правната литература се среща и становището, че „интуицията не се явява 
средство за познание, затова и следствената интуиция не служи за самостоятелно 
средство за разследване. Тя играе само спомагателна роля и няма никога процесуал-
но значение.”[6].  

Безспорно е, че ролята на интуицията в наказателното производство е спомага-
телна. Това следва от обстоятелството, че изградените интуитивни предположения 
не могат и не бива да се приравняват на следствени версии. Първите представляват 
„провокиращи” и насочващи предпоставки, които съобразени с фактическите данни 
по делото благоприятстват правилното изграждане на версионни предположения.  

Въпреки това ролята на интуицията като познавателно средство при разслед-
ване на престъпления не следва да се подценява и напълно да се отрича. Както пра-
вилно отбелязва В. Станков, „интуицията е средство за преодоляване на бариерата 
между сетивното и рационалното познание. Тя не създава непосредствено ново зна-
ние, но, несъмнено, е средство за неговото постигане.”[7]. Важен момент при избора 
на цели при вземане на тактически решения в процеса на разследване на престъпле-
ния има информацията, с която разследващият орган разполага. Характерна особе-
ност в началния етап на разследването е недостатъчната обезпеченост в процеса на 
подготовка, изграждане на версии при разследването и вземане на тактически реше-
ния, свързана с наличието на голямо количество, и в повечето случаи, противоречи-
ва информация. Практиката показва, че тези препятстващи разследването фактори 
могат да бъдат преодолени с помощта на интуицията, основана на натрупания от 
разследващия орган опит и знание. Именно на тази база и на събрания по делото до-
казателствен материал могат да бъдат изградени версии, като след тяхната проверка 
и предприемане на действия по разследването, субектът на доказване преминава от 
предположението към достоверното знание.  

Нещо повече, това не само не се отрича в цитирания източник, но се и пот-
върждава. В учебната литература под редакцията на Р. Белкин се подчертава, че 
„професионалната интуиция ..., има определено значение в познавателната дейност” 
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и то се изразява в това, че в условията на информационна недостатъчност при раз-
следване по наказателни дела и особено при подготовка и избор на тактически ре-
шения, интуицията е „... важно средство за избора на цели, особено в тези случаи, 
когато решението има евристичен характер.”[8]. 

Съществува обективна връзка между интуитивните предположения и изграде-
ните версии – между интуицията, като способ за формиране на догадки по наказа-
телни дела, и построената на база единен и многостепенен познавателен процес вер-
сия, като основен познавателен метод при разследване на престъпления. Тук се 
поставя въпросът за същността и характера на тази връзка.  

На първо място, интуитивните предположения, а също така и изградените 
следствени версии в една или в друга степен са резултат на мисловен процес. 

На второ място, както интуитивните догадки, така и версиите са преди всичко 
предположения, които (въпреки че в различна степен се основават на определени 
обстоятелства) трябва да бъдат доказани. Ето защо и при двете единствено и само 
на тяхна основа разследващият орган не трябва да приема, че определени предполо-
жения са истина.  

На трето място, едно предположение може да бъде версия само тогава, когато 
то се обосновава на известни фактически данни, оценени поотделно и в тяхната съв-
купност. Правилно е да се твърди, че както интуитивните представи, така и версии-
те са средство за прехода от знанието за конкретни факти към познанието във връз-
ка с определени обстоятелства.  

Следва да се постави въпросът какви са критериите за разграничаване на  вер-
сиите от интуитивните предположения в наказателното производство? 

Според А. Ратинов тази разлика се изразява в способите за формиране на пред-
положенията. Той твърди, че „версията – това е резултат от логична дейност, про-
дукт на съзнателно мисловно изграждане, а интуицията – несъзнателно достигане 
на отделни положения, което не е постигнато по логически път.”[9]. Подобно раз-
граничение, на същата основа и критерии, се прави и в учебника по криминалистика 
под редакцията на Р. Белкин.[10]  

Не е напълно обосновано разграничението, направено по този критерий. При-
вържениците на това схващане изключват изцяло съзнателното начало при интуи-
цията. С основание може да се твърди, че логическата страна присъства в процеса 
по изграждане и проверка на следствени версии. Спорен е въпросът обаче за нали-
чие на съзнателна дейност при интуитивните предположения.[11]  

Вярно е, че интуитивните предположения възникват (формират се) на подсъз-
нателно ниво, но е спорно дали може да се отрече наличието на анализ и асоциация. 
Безспорен е фактът, че пораждането на тези предположения се обяснява с натрупа-
ния опит, изразяващ се в практически познания, придобити теоретични знания и 
най-вече способност на субекта да асоциира аналогични ситуации. Интуитивните 
предположения са свързани с умението на разследващия орган непосредствено да 
направи връзка между конкретната ситуация и предходните аналогични случаи, 
придобитите от научна и теоретична литература знания. В тази връзка могат да се 
предложат два примера, които поставят под въпрос отсъствието на логическа дей-
ност при интуитивните предположения във връзка с разследваното престъпление. 
Чрез тях се цели да се посочат особеностите при формиране на интуитивните 
догадки в зависимост от това в кой етап от разследването са възникнали и като се 
отчете извършената преди това аналитична дейност (в рамките на разследването и 
във връзка с него). 
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Първи пример: При пристигане на местопроизшествието разследващият орган 
възприема съответната среда, като насочва вниманието си към специфичните й осо-
бености. Тук се говори за целенасочена (волева) психична дейност на съзнанието на 
човека върху предмети или явления от действителността или върху определени тех-
ни свойства, качества, състояния, като същевременно се абстрахира от всичко оста-
нало.[12] При тази съзнателна дейност разследващият орган извършва първонача-
лен анализ на заобикалящата го среда, като обръща внимание на специфичните 
признаци и свойства на съдържащите се в нея предмети. Всеки наблюдаван предмет 
се възприема цялостно, т. е. като комплекс от характерните му особености (призна-
ци и свойства). Този цялостен характер на възприемането се постига, като се извър-
ши анализ и синтез на „комплексните дразнители в процеса на практическата и 
умствената дейност на човека”[13]. В този момент на придобиване на обемна ин-
формация разследващият орган извежда редица задачи и въпроси, провокирани от 
тази среда. При мисловните задачи се осъществява верига от разсъждения, чрез 
които се отделя известното от неизвестното, „търси се връзката и общото между 
конкретната задача и някои аналогични на нея, между нейните условия и 
изисквания”[14]. В този етап субектът сравнява характерните признаци и свойства 
на възприетите данни от конкретната фактическа обстановка с информацията от 
неговите придобити преди знания и опит. Това сравнение в момента на възприема-
нето е в резултат на представите на паметта[15] – възпроизведени образи на предме-
ти и явления, образи получени в миналия опит, когато са възприети тези явления 
или предмети. По този начин се формират първоначалните становища относно 
проблемите и възможностите за тяхното решение. Тези внезапни идеи на разследва-
щия се дължат на предходния житейски и професионален опит, на неговите знания. 
Но тук, въпреки че стана въпрос за първоначален анализ на възприеманото, не може 
да се говори за наличие на задълбочен и многостепенен логически процес във връз-
ка с доказателствения материал. Предположенията, които са се формирали на този 
етап, се дължат не на такъв процес, а напротив – на пряка, директна връзка с дока-
зателствения материал.  

Втори пример: При разследване на престъпления субектът изгражда и прове-
рява редица следствени версии. Има случаи, в които всички изградени логически 
обосновани предположения са опровергани. В този момент разследващият приоб-
щава извършените логически операции и действия по разследването към своя опит. 
Той ги запаметява. При последващото насочване на вниманието и повторно въз-
приемане на доказателствения материал, той се насочва към определен факт, съби-
тие, което е свързано с анализирания преди това материал. То провокира внимание-
то и представите на паметта. Благодарение на придобития опит и знания се формира 
внезапната идея, че това събитие може да е липсващия елемент за решаване на по-
ставената задача. Но тук отново става въпрос за вниманието, като целенасочена 
психична дейност на съзнанието. 

 

Интуицията предполага мисловен процес. Правилно се отбелязва следното: 
„макар, че често интуицията се явява като внезапно просветление, което дава реше-
нието на дадена проблема, тя е подготвена от предварителното търсене чрез усиле-
на мисловна дейност, която понякога и не е оставила следа в съзнанието, т. е. не се 
помни от лицето.”[16].  

Поради дискусионния характер на предложения от А. Ратинов критерий за раз-
граничаване на версията от интуитивното предположение, е необходимо да бъде из-
ведена друга основа за отделянето им. Трябва да се обърне внимание на обстоя-
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телството, че версията (нейното изграждане) се характеризира с един по-широк и 
съдържателен процес. Ето защо за разграничаването им може да се използва друг 
белег.   

Следва да се сподели становището на Я. Пещак, според който разликата се ко-
рени в това, че двете предположения се формират по различен път.[17]  

Формирането на интуитивни предположения при разследване на престъпления 
става по пряк път – при наличието на директна връзка между възприятие и 
ситуация. В процеса на изграждането им субектът на доказване не трябва задълбо-
чено да анализира наличния доказателствен материал. 

Версиите се изграждат по непряк път. Те са логически обосновани предполо-
жения за факти и явления, чието построяване се основава на обстоен процес. В дей-
ността на доказване могат да възникнат редица предположения, съждения, догадки 
за изследваните обстоятелства. Единствено тези предположения, които представля-
ват версии се базират на всестранен анализ и оценка на събрания доказателствен 
материал и информация, оценени поотделно и в тяхната съвкупност.  

 
1.2. Важна роля за точното възприемане на съответната ситуация, правилното 

оценяване на фактите (същността им, причината за тяхното възникване и връзката 
им с разследваното престъпление) и на определени неясни обстоятелства имат 
въображението, възприемането, наблюдателността и вниманието. 

• Въображение. [18] По всяко наказателно дело се открива комплекс от факти, 
индивидуалността на които е обусловена от конкретните обстоятелства на мястото 
и времето, целите на извършителите на престъпление и др. Познаването на тези об-
стоятелства е винаги творческа задача, всяка крачка в решаването на която изисква 
въображение. За разследването на престъпления е от съществено значение прилага-
нето на криминалистичните знания и опит, които създават условия за разбиране на 
наличната информация и правилния й подбор. Тези знания и опит са необходима 
предпоставка за активизиране на творческото въображение. Както отбелязва Н. 
Попов, въображението е психическо отражение на неизвестното и на бъдещото чрез 
създаването на нови образи, основани на съществуващия опит. Поради това, то се 
основава на натрупан опит, на усвоени знания, умения и навици, дълготрайно запе-
чатани в паметта на човека. Когато се говори за въображението на разследващите 
престъпното събитие, трябва непременно да се вземе предвид двойствения му ха-
рактер. От една страна, то стимулира преодоляването на трудности в работата, а от 
друга – въображението може да превърне хората в „... безволеви мечтатели; може да 
бъде средство за тълкуване на непонятното и за изследване на неизвестното, така и 
извор на заблуди и несъществуващи проблеми.”.[19] 

• Възприемане. [20] Възприемането, като първоизточник на всички знания, иг-
рае важна роля в дейността по разследването. В същността си тази дейност не е па-
сивна. Субектът на разследването организира своите възприятия, извършва необхо-
димото за отчитане на всеки един елемент, който може да е от значение за разреша-
ването на стоящите пред него задачи. Това предполага активна работа на всички 
чувствени органи. Поради това важна психологическа предпоставка за ефективно 
наблюдение е остротата на чувствените органи на разследващия. 

• Наблюдателност. Важно качество, което трябва да притежава разследва-
щият престъпното събитие, е наблюдателността. Тя е свързана с възприемането и 
наблюдението. Наблюдателността се определя преди всичко като умение да се забе-
лязват характерните, слабовидими или труднозабележими особености на наблюда-
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ваните предмети, които на пръв поглед не могат да се определят като специфични 
черти.[21] Тя се обуславя от житейския опит и познанията на човека, които му дават 
възможност бързо да забелязва своеобразието на едни или други предмети или явле-
ния. Наблюдателността е преди всичко умение или още придобита от субекта 
способност целенасочено и творчески да използва своите специални знания в про-
цеса на практическата дейност.[22] 

Криминалистичната наблюдателност, например при оглед на местопроизшест-
вие, се изразява в планомерното и целенасочено възприемане на обстановката. То 
предполага активна работа на всички чувствени органи. За да бъде наблюдението 
ефективно, в самото начало на огледа е необходимо да се получи първоначална ин-
формация за случилото се. Тя често е противоречива и е възможно да не се потвър-
ди, но дава възможност да се направи план на огледа, да се насочи вниманието. 
Наблюдателността е необходима при всички следствени действия.[23] С нейна по-
мощ се открива допълнителна информация, тя помага за изследването на проблемни 
ситуации.  

• Внимание. Тясно свързано с възприемането и наблюдението е вниманието. 
То е „психически процес, който осигурява активността и насочеността на съзнание-
то към предметите и явленията от действителността.”[24].  

При определяне на неговото значение за правилното изграждане и проверка на 
версии, а и за протичане на разследването следва да се отчете следното: благодаре-
ние на него разследващият орган може да забелязва отделните признаци и свойства 
на предметите и да възприема обектите по-отчетливо; чрез него процесите на памет, 
мислене, въображение стават по-продуктивни; вниманието осигурява съзнателното 
отражение на явленията и предметите от действителността, повишава активността 
на психичната дейност; при изпълнение на поставените задачи то внася организира-
ност на дейността; когато вниманието е свързано с изпълнението на определена 
професионална дейност, то е винаги „волево”, т.е. преднамерено. За да бъде ефек-
тивна дейността, трябва да се търсят начини за неговия контрол, свързани с премах-
ването или ограничаването на страничните фактори, които го препятстват. В тази 
връзка трябва да се отчетат предпоставките за „отвличане”, „превключване” и „пре-
насочване” на вниманието.[25] 

 

Когато става въпрос за психологическата страна на версията при разследване-
то, е от значение също борбата с характера, интелекта [26], волята, нравствените 
принципи на разследващия престъпното събитие. Важен аспект на тази страна е 
психологическият контакт на субекта на разследване с другите лица в тази дейност. 

Познаването на разгледаните в настоящата част от изследването психологичес-
ки особености и търсенето на пътища за тяхното развитие дава възможност за раз-
криването на обективната истина по наказателното дело. 

 
2. Логическа страна на дейността по изграждане и проверка на версии 
 

Само сетивното възприемане се оказва недостатъчно за да се реализира връз-
ката на субекта с действителността. При него не може да съществува оценка. Когато 
човек наблюдава определени обекти или явления  в природата, те подбуждат към 
определена оценка. Тя се изразява в определено съждение, а то е форма на логичес-
кото мислене [27]. Ето защо преходът от сетивното познание към логическото мис-
лене се явява също така закономерен и необходим, както и появата на самата психи-
ка. Основната функция на този преход е да помогне за приспособяването на човека 
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към действителността чрез опознаване на нейната същност, свойства и закономер-
ности.[28] 

За да бъдат изпълнени задачите на разследването, е важно отделните действия 
по него да протекат не случайно, не стихийно, а в рамките на една стройна система, 
обезпечаваща максимално пълно, всестранно и обективно изследване на разследва-
ното събитие.[29]  

За точното протичане на отделните етапи в тази система е важно разследва-
щият орган правилно да извършва логическите дейности по анализ, синтез и оценка 
на доказателствения материал. По тази причина логическата форма на мисловна 
дейност намира широко приложение при изграждането и проверката на версии. В 
този процес тя започва от момента на първоначалния анализ на следствената ситу-
ация, преминава през построяването на обосновани версии чрез последователното 
извършване на логически операции и завършва с достигането на извода за достовер-
ност на една от тях. 

Когато се изграждат и проверяват версии се анализират признаците и свойст-
вата на възприетите следи, определя се връзката помежду им, връзката на всеки 
факт с престъпното събитие, както и връзката на тяхната съвкупност с разследва-
ното престъпление. С помощта на сложни логически операции – анализ, синтез на 
наличния доказателствен материал и чрез дедуктивния и индуктивния метод, се из-
граждат конкретни и реални предположения за неизвестни обстоятелства. Извеждат 
се логически следствия от построените версии, които трябва да бъдат проверени. 
Следва анализ и обобщаване на получените резултати от проверката на тези след-
ствия. Разследващият орган трябва да даде крайна оценка, при която една от прове-
рените версии при разследването може да се потвърди. Правилното логическо опе-
риране предопределя навременото протичане на разследването. Следва, че мислов-
ната дейност (свързана с изграждането и проверката на следствени версии) е типи-
чен познавателен и логически процес, който е винаги насочен към разкриване на 
дълбоките връзки между отделните факти, имащи отношение към извършеното 
престъпление. 
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особености на определена среда, признаци или свойства на обекта на наблюде-
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наблюдателността не е способност или обобщено личностно качество, а умение. 
... Наблюдателността изисква да се предполагат няколко неща и да се следи, за 
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Abstract: The paper presents  a literature review of basic concepts and theories, defining 
what is autonomy, what kinds of autonomy can be differentiated, how autonomy is 
associated with the integration of personality, how processes of socialization of autonomy 
occur in time and depending on the socio-cultural context. 
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Понятието автономност и до днес няма единна дефиниция. То продължава да 
предизвиква изследователски интерес в области като детска психология и психоло-
гия на развитието, психопатология, психотерапия и консултиране, психология на 
личността, социална психология и пр. Огромно е значението на знанието относно 
подобряването на автономното функциониране на индивидите във връзка със здра-
вословното психично функциониране, социалната адаптация, субективното усещане 
за благополучие, самоопределението, изграждането и поддържането на собствена 
идентичност, развитието на междуличностните отношения и много други значими 
теми и проблемни области в психологическата наука. Безспорно е участието на про-
цесите на автономизация в постигането на психосоциална зрялост. 

 

Дефиниции на автономност 
Отделните опити за систематизиране на основните съдържателни елементи в 

дефинициите на понятието могат да бъдат обобщени по следния начин:  
 автономността като индивидуално качество на индивида;  
 автономността като характеристика на взаимоотношенията на юношите с 

другите хора; 
 дефиниции, които поставят ударението върху свободата от ограниченията 

на детската зависимост от значимите други; 
 фокус върху свободата да правиш избори, да преследваш цели; 
 способност за поддържане на връзки със социалните партньори; 
 нарастваща саморегулация; 
 автономността като независимост от външни влияния; дефиниция, която 

предполага функциониране по един самодостатъчен начин; 
 автономност като самуправление (self-rule), което не изключва външното, 

социално влияние, а предполага приемане на външните влияния като ин-
формация; 

 автономността като следствие от развитието на компетентността и автен-
тичността на индивидите [2, 16]. 
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Към вече описаните основни компоненти на дефинициите могат да бъдат доба-
вени дефиниции, които ще бъдат представени подробно, чрез понятието за активен 
агент или човешка агенция; определения, в които акцентът е върху развитието на 
Аза по посока диференциация и интеграция; дефиниции, в които фокусът е върху 
цялостността и вътрешната непротиворечивост на личността, т.е. липсата на интра-
психични конфликти между нагласите и други психични елементи; определение, 
което е свързано с философското понятие за свободна воля;  и дефинициите, свърза-
ни с мотивацията, които определят автономността като базисна потребност. 

Фигура 1 графично представя идеите и понятията, чрез които се достига до 
определение за автономност. 

 
Автономност и самоуправление 
Уигинс (Wiggins) разглежда автономността във връзка със самоуправлението 

(self-governance) като континуум между пасивността и индивида като активен агент, 
от една страна, а от друга в континуума между отделянето и принадлежността към 
общност. Той дефинира автономността чрез отделни аспекти на активния агент, а 
именно: себепротективност, себеотстояване, разширяване на Аза и желание за овла-
дяване на средата. Самоуправляващата се личност действа от позицията на активен 
агент, който е управляван не от външни, а от вътрешни сили. Според дефиницията 
за агенция, дадена от Bakan, всеки индивид, който изпитва вътрешен подтик да ов-
ладее собствената си среда, да бъде независим от нея и да се отдели от другите, 
действа като активен агент  [7].  

 
Автономността като отделяне 
Теорията на Х. Мъри (Murrey) за развитието на личността описва 20 психоген-

ни потребности, които оказват влияние върху човешкото поведение. Автономността 
е една от тях. Колкото по-силна е потребността от автономност, толкова по-сил-
на ще бъде склонността на индивидите да правят нещата по свой собствен начин, да 
избягват външната принуда и да се опитват да преодоляват ограниченията [7]. 

 
Равнища на  автономност 
В литературата са описани три измерения на автономността. Поведенческа 

автономност e активното и независимо функциониране, което включва самоуправ-
ление, поведенческа саморегулация и реализация на собствените решения; практи-
куване на вътрешно мотивирано поведение; способност за взeмане на самостоятел-
ни решения; самоувереност, изразена чрез поведението. 

Когнитивна автономност е усещането за увереност в себе си, чувството за 
контрол върху собствения живот; усещането, че си способен да вземеш решение, 
което няма да получи социално приемане и одобрение; тя е свързана със социално-
когнитивното развитие, с възможността за приемане на различни гледни точка и 
достигане до изводи и заключения, свързани със социалната среда; дефинирана  е и 
като способност за самостоятелно мислене и достигане на изводи при отчитане на 
наличието на други, различни гледни точки, както и толерантност към различието. 

Емоционална автономност: това е усещането за отделеност от родителите, 
развитие на по-зряла представа за тях и преработване на отношенията на зависи-
мост от родителите в зрели взаимоотношения, способност за изграждане на емоци-
онално близки отношения и привързаност без  емоционална зависимост [2, 6]. 
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Автономност  

Свобода да правиш 
избори 

Освобождаване от 
зависимостта и контрола 

на родителите 
(Ана Фройд)

Активен агент 

Характеристика на 
интегрирания Аз 

(Deci&Ryan)

Усещане за целенасоченост 
и разбиране на собственото 

поведение (Frie) 

Психологически процес на 
заемане на собствена 

позиция (гледна точка) сред 
многото алтернативни 
позиции (Пиаже). 

Нарастваща 
саморегулация, 
интегрирана 

саморегулация (Deci&Ryan)

Вътрешен натиск към 
индивидуация (подтик към 
овладяване на собствената 
среда и порив към отделяне 

от другите) (Bakan). 

Нарастващо 
самоуправление (Wiggins) 

 
 

Фиг. 1. Основни елементи на дефинициите на понятието „автономност” 
 
Съществува отрицателна значима линейна зависимост между емоционалната 

автономност (дефинирана като отделяне от родителите и редуциране на зависи-
мостта от тях) семейната кохезия и удовлетвореността от живота, която става 
все по-силна при преминаването от юношеството към зрелостта [12]. Поведенчес-
ката автономност е ретроспективно измервана чрез ранното, навреме и късно мани-
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фестиране на автономност при млади хора на възраст между 19 и 37 години. Участ-
ниците, докладвали ранна автономност, демонстрират по-ниска приспособеност в 
младостта и средната зрялост. Групата с най-късно демонстриране на автономност е 
със смесен модел на приспособяване: в младежките години са изпитвали по-слабо 
позитивни чувства, значимостта на връстниците също е била по-ниска и по-малко 
склонни са били да имат партньор, докато в годините на зрялост те показват по-доб-
ра приспособимост [13]. 

 
Теорията на Бек за автономност/социотропия като личнностни ориентации 
Когнитивната теория на Бек за депресията въвежда понятията социотропия и 

автономност като ориентации на личността. Всяка една ориентация се състои от 
клъстер от Аз-схеми, които определят стиловете на междуличностни интеракции. 
Схемите на автономната личност отразяват независимост, контрол и постижения, 
както и повишената сензитивност към загубата на им. Индивидите с високи нива на 
автономност влагат своите лични усилия в постигането и развитието на свобода, 
мобилност и индивидуалност [7, 11].  

Схемите на социотропната личност отразяват приемането на личността и ин-
терперсоналното одобрение, както и повишената чувствителност към неодобрение-
то и неприемането от страна на значимите личности и социалното обкръжение.  
Съответно всяка една ориентация на личността е свързана с конкретен стил на меж-
дуличностно общуване. Автономната личност, според теорията на Бек, изгражда от-
ношения, в които дистанцията е по-голяма, по-ниско е нивото на емоционална при-
вързаност и е по-голяма удовлетвореността от отношения, които имат повърхностен 
и неангажиращ характер. Социотропната личност е насочена към създаването на 
взаимоотношения, които се отличават с близост и доверие. Този тип свързаност с 
другите трябва да осигури подкрепа и одобрение. Според Бек автономността като 
личностна ориентация е фактор на уязвимост към депресивни разстройства и със-
тояния [11]. 

Установени са полови различия по отношение на автономността и социотро-
пията като черти на личността по отношение на уязвимостта към депресия. При же-
ните е налице по-силна връзка между автономност и психопатология. Със социотро-
пията са свързани позитивни и негативни личностни черти, докато с автономността 
са свързани само негативни черти на личността. Социотропията е в положителна 
корелация с невротизъм при депресивно болните и от двата пола [10]. 

 
Епигенетичната теорията на Ерик Ериксън 
В теория на Ериксън през втория стадий на ранното детство възниква и се раз-

вива автономната воля. Според Ериксън целият стадий е белязан от борбата за 
автономност. Онтогенетичният източник на свободната воля е развитият капацитет 
за самоконтрол и чувството за самоуважение. Чувството за външен контрол и загу-
бата на самоконтрол са източници у детето на негативни преживявания: срам и съм-
нение [1]. 

 
Организмично-зрелостни гледни точки към автономността 
Психоаналитичната перспектива    
Ана Фройд обяснява възникването на автономността като следствие от естест-

вения стремеж на организма под въздействие на несъзнаваните влечения да намали 
родителския контрол и свързаността с родителите. Състояние на конфликт между 
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родители и деца в юношеска възраст е нормативно зададено. В резултат на кон-
фликта намалява влиянието и контрола на родителите върху юношите и връзките 
между тях се разпадат [2]. 

 
Теории за автономността, свързани с интеграцията на личността 
Перспектива към автономността с акцент върху организмичните процеси 
Съществуват пет парадигми или хипотези за света и за природата на нещата в 

него: формизъм, механицизъм, органицизъм, контекстуализъм и селективизъм. Тре-
тата парадигма, Органицизъм, е този вид мислене, което търси множество причи-
ни, стоящи зад един ефект, зад едно следствие. Това е интегративно и холистично 
мислене [5]. Основна метафора на Органицизма е органичното развитие, критерий 
за истина е съгласуваността (coherence). Органицизмът изследва света и природата 
на нещата по аналогия с развитието на органичните системи, които преминават през 
различни стадии на промяна и растеж. Всеки феномен в живота и всяко събитие е 
подложено на познавателен анализ като част от някаква система, т.е събитията в 
света са свързани. Цялото (системата) не е просто сбор от своите части, а нещо 
повече от съставните си елементи и субсистеми. Значението на елементите може да 
бъде различно в зависимост от мястото и функциите им в системата – те не могат да 
бъдат изучавани абстрактно, извън системата, а знанието за тях не е абсолютно, а 
релативно – в зависимост от параметрите и функциите на самата система [17]. 
Организмичната парадигма е системна – всяко явление е свързано с други явления в 
цялостна система и тези връзки съществуват между различните системни нива, 
както и между субсистемите и супрасистемите. Всяко нещо съществува в определен 
контекст и се намира в определени системни връзки, които определят параметрите 
на неговото функциониране. Моделът е динамичен, като всеки елемент в системата 
е свързан с други елементи. Организмичното мислене е в основата на системните 
подходи в здравната психология, психосоматичната медицина и поведенческата ме-
дицина [15].  

 

Теорията за самодетерминацията на Деси и Райън се основава на възгледите 
на Хуманистичното направление за съществуването на вродени, организмични пот-
ребности. Роджърс въвежда понятието за организмичен ценностен процес и го оп-
ределя като биологична тенденция организмите да усещат и осъзнават естествените 
си потребности от самоактуализация и растеж. Благодарение на тази тенденция съ-
ществува естествена предразположеност у индивидите да бъдат активни в търсенето 
на възможности за удовлетворяване на вродените си, организмични  потребности. 
Роджърс описва като организмични не само биологичните потребности, но и психо-
логически потребности като сигурност, принадлежност и самоактуализация. Подоб-
но на Роджърс в Теорията за самодетерминацията Деси и Райън въвеждат три уни-
версални психологически потребности, които осигуряват психологическото израст-
ване и развитие: потребност от автономност, от свързаност и от компетент-
ност. Тяхното удовлетворяване автоматично поражда автономна саморегулация на 
поведението на индивидите или поведение, което в най-висока степен е самодетер-
минирано [16].  

Автономните или самодетерминирани поведения се пораждат от личните избо-
ри, направени въз основа на осъзнаваните собствени организмични потребности и 
интегрирани цели. „Използвайки информация от вътрешни и външни източници, 
човек избира как да се държи в очакването да постигне цели, свързани с Аза и да 
удовлетвори организмичните си потребности”  [3, стр. 149] 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                              том ХХХII, 2015 г. 
 

 255

Индивидуалните различия се пораждат от степента, в която трите базисни и 
универсални потребности от автономност, свързаност и компетентност са задоволе-
ни. Теорията въвежда три мотивационни ориентации, наречени каузални: автономна 
ориентация, надличностна ориентация и ориентация към контрол. Автономната 
каузална ориентация се развива в резултат от удовлетворяването на трите базисни 
потребности, развитието на силно изразена ориентация към контрол  се основава на 
удовлетворяване в известна степен на потребностите от свързаност и компетент-
ност. При невъзможност да бъдат задоволени в някаква степен и трите потребност се 
развива надличностна каузална ориентация. Ориентацията към автономност се характе-
ризира със самодетерминирано (автономно) функциониране и по-голямо организмично 
единство (вътрешна хармония, достатъчно обединено чувство за себе си) [4]. 

Теорията на Деси и Райън за организмичната интеграция самодетерминирана-
та регулация насочва организмите към поведения, които им осигуряват ефективна 
адаптация. „Вътрешните структури се развиват към по-голямо нарастване и обеди-
няване, а по-развитите и унифицирани структури предоставят основата на по-ефек-
тивно и автономно функциониране” [3, стр 116]. 

Преминаването от външна към автономна регулация е развитиен процес на ин-
тернализация и интеграция на външната мотивация в обединените структури и мо-
тиви на личността. Интерналзираната външна мотивация ще бъде преживявана като 
собствена, самодетерминирана мотивация, което се случва благодарение на проце-
сите на социализация в детството. Детето в младенческа възраст не регулира собст-
веното си поведение, защото няма капацитет за това. Регулацията е изцяло външна. 
Чрез процесите на интернализация детето започва да развива капацитет, който му 
позволява да отговори на външните изисквания. То формира очаквания и първите 
форми на самоконтрол. Процесите на интроекция, идентификация и на интегрира-
на саморегулация обезпечават три типа саморегулация. Интроекцията е процес на 
интернализация и запазване на оригиналните форми на външна регулация чрез съз-
даването на вътрешни репрезентации на външния контрол. Така възниква интроеци-
раната саморегулация. Процеса на идентификация детето приема външната регула-
ция и външните изисквания като свои собствени и така възниква регулация чрез 
идентификация. Накрая, чрез процесите на интеграция на регулацията в структурата 
на Аза поведението на индивида е изцяло под въздействието на автономна саморе-
гулация. Това се случа в етап от възрастовото развитие, когато отделните идентифи-
кации са напълно съвместими и са интегрирани в свободна от конфликти йерархич-
на система. В тази система е интегрирана и саморегулацията. Деси и Райън описват 
интегративните процеси на различни равнища – те описват регулаторни схеми, 
които са вътрешно съгласувани, както и съгласувани помежду си. Интегрираната 
саморегулация не  може да бъде възпретятствана или повлияна от външен натиск и 
средови изисквания. Пълната самодерминация е всъщност интегрирана саморегу-
лация [3].  

Емпиричните изследвания на съгласуваността между поведенията, чертите на 
личността и социалните нагласи потвърждават, че по-високите нива на консистент-
ност между нагласи и поведения се наблюдават при индивиди с автономна мотива-
ционна ориентация (с висока степен на удовлетвореност на трите базисни потреб-
ности от автономност, свързаност и компетентност), отколкото при изследваните 
лица с ориентация към контрол (с висока степен на удовлетвореност на две от 
базисните потребности: от свързаност и компетентност). Това доказва състоятел-
ността на хипотезата на Деси и Райън за връзката между автономна регулация и ни-
вото на интеграция на личността [9].  
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Автономност и индивидуалност 
Майкъл Братмън (Michael Bratman) въвежда идеята за достатъчните условия, 

свързани с психичното функциониране, за възникването на автономно действаща и 
самоуправляваща се личност чрез понятието активен агент. Той описва следните 
условия за автономно функциониране: 

1. Целенасочен агент (purposive agency) или активен организъм, което е необ-
ходимо, но не e достатъчно условие за наличие на автономност у личността. 

2. Второто условие е поставящият си цели агент да стане и планиращ, т.е. спо-
ред теорията за планирането на Братмън, която той определя като теория за автоном-
ността, е необходим преход от поставящия си цели агент към планиращия агент [18]. 

Гари Уотнсън (Gary Watson) и Хари Франкфурт (Harry Frankfurt) провеждат 
във времето дискусия относно свободата на волята и природата на Аза във връзка с 
автономността на действията. Те и двамата допускат, че автономността на поведе-
нието ще бъде редуцирана при наличие на съществуващ интрапсихичен конфликт, 
при който един пораждащ се атитюд е в противоречие или конфликт с друг елемент 
на психиката. В ранната теория на Франкфурт това е конфликтът между желанията, 
а при Уотсън източник на напрежение са противоречията между Разум и Влечение. 
Франкфурт достига до идеята, че автономността зависи от целостността на 
действащия фактор (агента). Идеята е, че можем да говорим за автономност, кога-
то човек действа като цялостен, т.е. свободен от амбивалентност агент, разрешавай-
ки интрапсихичните си конфликти, като интегрира единия от конфликтуващите 
психични елементи и отхвърли другия. Според Франкфурт хората са склонни да ин-
тегрират психични елементи, които са по-близки до тяхната същност, елементи, с които 
те се идентифицират и които на свой ред мотивират автономното поведение [18].  

Има различни гледни точки върху природата на идентифицирането с опреде-
лени психични съдържания. Братмън решава този проблем като поставя акцент вър-
ху усещането за удовлетвореност у агента на действието, когато се сблъска с опре-
делено желание. Това от гледна точка на идеята за цялостност би трябвало да озна-
чава, че не съществува сблъсък или конфликт с друго желание или с някакви разум-
ни доводи, т.е. запазва се цялостността на субекта, а удовлетворението е индикация 
за цялостността, както и за възможността за идентифициране с това желание. Тук 
удоволствието е индикация за цялостност или съгласуваност между важните пси-
хични елементи у агента. Джеймс Тейлър също разглежда автономността във 
връзка със съгласуваността, но не от емоционална, а от структурна гледна точка 
или подход. Неговият възглед е, че човек действа автономно въз основа на предпо-
читание към определен атитюд пред други атитюди. Предпочитанието не е произ-
волно, то възниква въз основа на степента на съгласуваност на този атитюд с дру-
гите атитюди на агента [18]. 

Възгледите на Пиаже за възникването на автономността също са свързани с 
понятието за активен агент. Според него индивидите се развиват като активни 
агенти постепенно, чрез процес на координиране и интегриране на различни гледни 
точки и избиране на своя собствена гледна точка (позиция) [16]. 

Поставяйки акцент върху притежанието (да имаш своя собствена гледна 
точка) и взаимствайки идеята на Augusto Blasi, че субективният Аз се чувства като 
собственик в човешката агенция (human agency) със силно е усещането за „мое”, 
Proulx и Chandler изследват емпирично връзката между автономност, обединената 
Аз-концепция и множествените, слабо интегрирани концепции за себе си. Проведе-
ни са били интервюта с 45 юноши на възраст между 13 и 17 години. Те трябвало да 
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опишат поведениеята, с които се гордеят и с които не се гордеят. Авторите на из-
следването установяват, че половината изследвани лица поемат отговорност за по-
веденията, от които се срамуват, а другата половина не поемат отговорност за пове-
денията, с които не се гордеят, като приписват причинност за случването им на 
външни, средови фактори. За да обяснят тези резултати авторите изследват Аз-кон-
цепцията на подрастващите. Някои от юношите изграждат многостранна Аз-кон-
цепция, за да могат да включат в нея противоречиви атрибуции. Други участници 
изграждат силно обединено чувство за себе си или цялостна (сингулярна) Аз-
концепция, която позволява конкуриращите се, свързани с Аза атрибуции, да бъдат 
обединени в единна воля, която подчинява разнопосочните действия. Участниците 
със силно обединена Аз-концепциясе възприемат като автори на собствения си 
живот, те активно планират своите действия и поемат пълна отговорност за тях, 
дори и когато се срамуват от поведението си [14 в 16].  

Емпирично e доказана връзката между диференциацията на Аза и социалното 
приспособяване. Според Боуен индивидите с високи нива на емоционална диферен-
циация са по-малко зависими от собствените си емоции, защото успешно са дифе-
ренцирали рационалните процеси от емоциите, които преживяват. Диференциация-
та на Аза е свързана с формирането на собствена идентичност, а обединено чувство 
за себе си е  предпоставка за по-високи нива на автономност [8].  

Изследването на социализацията на автономността идентифицира две различ-
ни културално сензитивни траектории на развитие: социализация по посока незави-
симост с акцент върху индивидуалистичните ценности (самоактуализация, себеиз-
разяване, себепостигане и автономност) и социализация, насочена към постигане на 
взаимозависимост с акцент върху членство в група, взаимна зависимост и конформ-
ност. Социализацията подкрепяща развитието на индивидуализъм е насочена към 
развиването капацитета на индивида да бъде самодостатъчна личност [19]. 

 

В заключение отново ще бъдат обобщени някои от основните акценти, които 
срещаме в теориите и определенията за автономност. Високият капацитет за само-
контрол и достатъчно добре интернализираните обществени правила и норми ще 
позволят удовлетворяването на потребностите, реализацията на собствените потен-
циали в рамките на общоприетите правила без опасност от преживяване на срам и 
съмнение. Компетентността в смисъл на себепознание и познаване изискванията 
на социалната средата, е едно важно условие за развитие на автономност. Отчуж-
дението от себе си ще попречи на откриването на собствените позиции, гледни 
точки или области на компетентност, както и на постигането високи нива на интег-
рация. Отчуждението от общо споделените ценности и стандарти в обществото 
ще възпрепятства тяхното интегриране в личността, т.е. възникването на автономна 
саморегулация чрез интернализиране на външната регулация (в термините на 
теорията за самодетерминацията). Базисната основа на автономността в този смисъл 
е откриването на своята индивидуалност и на своята област на себереализация, в 
която можеш да останеш верен на собствените си стандарти и ценности, без това 
да поражда конфликти с обществените норми и ценности. Не по-малко важно е 
постигането на цялостност (липса на вътрешни конфликти) или унифицирано чув-
ство за себе си (интегриран Аз), като предпоставка за развитието на усещане за 
автономност и авторство по отношение на своите действия и собствения живот. 
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Abstract: The article presents the nature of the engagement approach and its importance 
for building mutually beneficial relationship between an organization and its 
stakeholders. It also demonstrates the potential of public relations to conduct this process 
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Същност на въвличането?  
Въвличането е процес на обмяна на информация, активно слушане и учене от 

стейкхолдърите. Основната цел е изграждане на разбирателство и доверие относно 
въпроси от взаимен интерес на организацията и нейните ключови публики (стейк-
холдъри). Въвличането на стейкхолдърите като процес се променя с времето както 
се променя и ролята на организациите в обществото.  

Първият етап от развитието на въвличането се характеризира с реактивност на 
действитята и комуникациите. Организациите под натиска на част от своите стейк-
холдъри стартират въвличащи активности в стремежа си да тушират и избегнат не-
гативна медийна публичност и активистки действия от страна на тези публики.  

Във вторият етап в еволюцията на въвличането като подход въвличането на 
ключови публики се превръща в системна част от управлението на проблемите и ре-
путацията. Организациите проактивно въвличат в комуникация и действия по-голям 
спектър от стейкхолдърите си с цел да разберат тяхната гледна точка и да предраз-
положи тяхната обратна връзка.  

Третият етап от развитието на подхода на въвличането се изразява в активното 
включване на стейкхолдърите по цялата верига на стойостта, за да увеличат своята 
конкурентност, като залагат на иновативност и кобрандинг.  

 
Предпоставки за въвличане на стейкхолдърите. 
Стейкхолдърите притежават способността, потенциала и ресурсите да влияят 

върху успеха и провала на оранизацията на различни нива. Например, да засегнат 
лиценза на компанията да извършва съответната дейност; да подкопаят доверието в 
организацията; да разрушат репутацията, като бойкотират отделен продукт или це-
лия бранд. Водеща цел за въвличането на стейкхолдърите на организацията е осигу-
ряването на по-адекватно разбиране на позициите им по отношение на ключови 
въпроси и впоследствие изграждането на взаимоотношения с ключови представите-
ли на отделните заинтересовани публики. Но във времето материална бизнес стой-
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ност може да се реализира от тези взаимоотношения. Например, организациите, 
които са по-активни във въвличането на стейкхолдърите формулират четири основ-
ни области на ценност2 на въвличането като процес: 

 Подпомагане на вземането на информирани решения чрез събиране на биз-
нес информация и избягване или намаляване на рисковете.  

 Развитие и разширяване на пазари и възможности. Въвличането на 
стейкхолдърите популяризира собствеността на проблемите и позволява 
на бизнеса да управлява как даден проблем се развива в пазара.  

 Придаване на бранд стойност и изграждане на репутация. Въвличането 
може да изгради доверието на публиките в организацията и да повлияе 
върху „социалното разрешително” да осъществява дейности. Building 
brand equity and reputation:  

 Свързване на разнообразни позиции в едно с цел креативност и иновации. 
 

Принципи на въвличането  
Има много предизвикателства пред успешното въвличане на стейкхолдърите, 

но те са малки в сравнение с риска стейкхолдърите да не бъдат навреме и стратеги-
чески въвличани. За онези компании, стремящи се към активно управление на 
своите репутация и бранд, както и за лидерите отдадени на активно слушане и то не 
единствено в рамките на пазарите, а в обществото като цяло, уменията и способнос-
тите за ефективно въвличане на стейкхолдърите днес са се превърнали в изключи-
телно важна управленска функция. Следните Принципи на въвличането, формули-
рани през последните две десетилетия са отлична отправна точка за успешно въвли-
чане. 

1. Въвличане на стейкхолдърите в проблеми, които са важни. Фокусът 
трябва да бъде поставен върху ясни цели и материални бизнес потребности, които 
изискват действия. Необходимо е ясно да се демонстрира по какъв начин участието 
на ще добави стойност за организацията.  

2. Готовност за действия. Въвличането е ефективно, когато се използва, за да 
се мотивира вземането на конкретни решения, а не просто за задоволяване на орга-
низационни потребности от публичност. Стейкхолдърите подобно на самата орга-
низация разполагат с ограничено време и предпочитат да взаимодействат с органи-
зации, които са сериозни относно постигането на определена промяна. 

3. Въвличане на правилните стейкхолдъри. От изключителна важност е 
идентифицирането на правилните стейкхолдъри. Процесът трябва да бъде включ-
ващ и разнообразен. При селектирането на стейкходърите се взема под внимание 
експертността степента на влияние, желанието да взаимодейства с организацията и 
влиянието, което оказва върху самата организация. 

4. Въвличане на овластени представители. В процеса на въвличане трябва 
да участват овластени представители на стейкхолдърите, които имат одобрението 
да излязат от зоната на комфорта.  

5. Определяне на споделена ценност. Важно е всяка заинтересована публика 
директно да се облагодетелства от това,  че е въвлечена, както и да разбира как дру-
гите се облагодетелстват.  

6. Постигане на съгласие за правилата на въвличането. Определят се 
обхватът, целите, ролите, правилата и рисковете от въвличането в самото начало на 
процеса на въвличане. Постига се съгласие за процесите за вземане на решения, раз-
решаването на конфликти и оценка.  
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7. Управление на очакванията. Важно е всички участници да имат реалис-
тични очаквания и да постигнат съгласие за ясни и конкретни резултати от процеса 
на въвличане. Позициите на стейкхолдърите се използват за вземането на информи-
ран решения, но отговорността за вземането на решенията остава приоритет на ор-
ганизацията.  

8. Предоставяне на адекватни ресурси. Успешното въвличане зависи от 
осигуряването на адекватни ресурси (време, пари и хора). Когато е възможно въз-
наградете стейкхолдърите за тяхното време и разходи или им дайте възможност да 
определят получател на еквивалента на тези средства като дарение.  

9. Избор на подходящ формат. Постигането на заложената цел силно зависи 
от правилния избор на формата (частни срещи, кръгли маси, дискусии, панели и др.).  

10. Равни условия. Равнопоставеността в практическото въвличане силно за-
виси от разликите в привидната или фактическата власт на участниците. Това 
изисква ефективно модериране на целия процес, за да се осигури честно участие. 
Модерирането трябва да се основава върху обективност и доверие, както и подпо-
магане на гласовете на онези стейкхлдъри, които идват от по-ниско властово ниво.  

 Слушане на (критичните) вижданията на стейкхолдърите.  Въвличането 
като процес се основава на диалога, а не на асиметричната комуникация. По този 
начин гласът на всеки от стейкхолдърите ще бъде чут без каквито и да е ограниче-
ния или страх от някакво наказание.  

 Изграждане на доверие. Другият задължителен компонент за реализиране 
на ефективно въвличане е доверието. То предварително трябва да бъде изградено, за 
да може да се получи амалгама между индивидуалните вярвания и организационни-
те ценности. Тази смес може да се получи единствено при развиването и поддържа-
нето на дългосрочни взаимоотношения със стейкхолдърите.  

 Откритост на взаимоотношенията. Тя се реализира посредством открита, 
откликваща, съдържателна и навременна комуникация. Общуването започва много 
ранно, като включва документиране на процесите и позволява за обратна връзка от 
стейкхолдърите.  

 Отчетност на въвличането. Въвличането трябва да бъде пряко обвързано 
с мениджмънта и вземането на решения в организацията, посредством конкретни 
действия и/или отговор последващ въвличането.  

 Далечен хоризонт. Процесът на въвличане задължително трябва да съдър-
жа етап на поуките. В него стейкхолдърите оценяват успеха едновременно на самия 
процес на въвличането, както и резултатите от него. Необходимо е да се прецени дали 
допълнителни стъпки са необходими за разширяване на хоризонта на въвличането.  

Въвличането като процес е в много по-голяма степен приоритет на пъблик 
рилейшънс отколкото на маркетинга. Основната причина е природата на пъблик 
рилейшънс да изгражда и поддържа взаимноизгодни отношения посредством 
проактивен диалог със стейкхолдърите. Въвличането днес се осъществява едновре-
менно офлайн и онлайн. Реализирането на различни видове планирани събития във 
физическата среда предоставя уникални възможности за директен контакт на част 
от стейкхолдърите с организацията. Онази част от заинтересованите страни, които 
по една или друга причина не са взели пряко участие стават съпричастни или биват 
въвличани по индиректен начин с организацията в онлайн пространството. Различ-
ните комуникационни канали – социални мрежи и социални медии обуславят куму-
лативния ефект от въвличането. Онлайн лидерите на мнения (блогъри, например) се 
превръщат в ключови източници на информационни вълни. Което ги прави изклю-
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чително важни за организацията от гледна точка на влиянието, което имат върху 
своите последователи. Самите лидери на мнение формират т.нар. публика на въвле-
чените, която се оказва най-важната за фокуса на усилията на PR специалистите. 
Подценяването на силата на тези формални или неформални лидери може да доведе 
до нанасянето на сериозни щети върху бранда. Критиката се е превърнала в нераз-
ривна част от здравия разум, споделено вярване, което е трудно да бъде променено 
дори за продължителен период от време. 

Ето защо позитивното въвличане на стейкхолдърите в диалог с организацията 
е от изключителна важност за осигуряването на стабилност на бранда в дългосрочен 
план. Предоставянето на надеждна и полезна информация поддържа именно тази 
най-важна публика адекватно и навременно информирана. Ето защо PR практиците 
трябва постоянно да следят за точността и обективността на информацията, както и 
за личния опит на въвлечените публики. Опасно е тези публики да бъдат оставяни 
да разчитат на спорни факти или негативни преживявания. Липсата на точност 
предразполага организацията или бранда към изграждането на погрешни впечатле-
ния и опит. Именно подобни опасности трябва да бъдат пресичани още в зародиш, 
за да не се изгражда образ на незаинтересована и безразлична организация. 

Въвлечените стейкхолдъри могат да бъдат разглеждани или като социални 
репортери, за които фактите са важни или като високостойностни клиенти. В пър-
вия случай те трябва да получават точна и акуратна фактологична информация. 
Дали тяхното мнение съвпада или не с това на организацията не е от значение. Във 
втория случай, от гледна точка на високата им стойност като клиенти, се изисква 
техните потребности, независимо дали са големи или малки, са удовлетворени и то 
по един адекватен начин. 

PR, по своята същност е комуникативна технология, основаваща се на обек-
тивността. Основната разменна монета е доверието, което PR изгражда и поддържа 
във взаимоотношенията, които развива със стейкхолдърите си. За разлика от рекла-
мата пъблик рилейшънс не продава продукти, а изгражда контекст на доверие, в 
който продажбата да се реализира. Този контекст се изгражда постепенно и плавно 
посредством достъпен език, който е изчистен от преувеличения и корпоративна 
фразеология. Основната характеристика е липсата на упражняван комуникационен 
натиск върху публиките. В по-голямата си част политиците с тяхното комуникиране 
са пример за това как възможностите на пъблик рилейшънс се използват по превра-
тен начин. Но тази практика се среща изключително често и в корпоративния свят. 
Използването на професионален жаргон на практика изолира организацията от ней-
ните стейкхолдъри. Именно тук се намесва пъблик рилейшънс със способността си 
да „превежда“ на разбираем и достъпен език същността на даден проблем или бранд 
посланията. 

 

Видове публики от гледна точка на въвличането 
Въвлечена публики 
Това са публики, които са пряко ангажирани и общуват с организацията. Те 

споделят своя пряк опит за организацията със своите последователи в социалните 
мрежи и медии. Изказват лични мнения като по този начин променят общоприетото 
мнение за организацията. Въвлечените, ангажираните, публики представляват най-
малката част от всички публики, но за сметка на това са основен източник на мне-
ния за търсещите информация. 

Въвлечената публика се поделя на три категории – привърженици, които 
осигуряват подкрепа за организация или при решаването на проблема; противници, 
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които винаги са срещу организацията; задаващи въпроси, които нямат формирано 
мнение, но взаимодействат с организацията, за да разберат по-добре действията на 
организацията. 

PR специалистите трябва силно да стимулират подкрепата на привърженици-
те. Активно да ангажират онези, които търсят отговори на своите въпроси, като пре-
доставят отговори и изграждат доверие. Основната цел е тази категория публика да 
бъде превърната в привърженици. На противниците трябва да се предоставят факти 
по един открит начин, за да се избегне изкривяване на информацията 

Публика търсеща информация 
Това са индивиди, които следят интересуваща ги информация, но не влизат в 

директен контакт с организацията в наличните комуникационни канали. Това са 
хора, които държат да са осведомени по дадена тема. Поради тази причина те следят 
въвлечените стейкхолдъри и формират положителни и негативни мнения на базата 
на онова, което тези публики споделят. 

Осведомена публика 
Те имат определена информация за дадена организация, бранд или проблем, 

която обаче е недостатъчна. Но в повечето случаи тази публика не държи да знае 
повече. 

Невъвлечена публика 
Това е най-големият дял от съвкупността от публики на една организация. Те 

не познават организацията, бранда или конкретен проблем. По-големият проблем е, 
че тази публика може и да не иска да се осведомява. Насочването на убеждаваща 
комуникация към нея в повечето случаи е загуба на време. Процесът на въвличане 
на тази публика изисква предварително задаване на контекста, в който да бъде 
въвлечена. Разделението на тези публиките е условно тъй като динамиката на кон-
текста, в който функционира организацията заедно със своите стейкхолдъри, е из-
ключително висока. 

В заключение може да се каже, че подходът на въвличането е основен управ-
ленски подход, който е част от арсенала на пъблик рилейшънс. Въвличането позво-
лява на организацията активно да комуникира чрез ефективен диалог с въвлечените 
публики. Тези публики в голямата си част са източни на информация и мнения за 
търсещите информация и осведомените публики. Въвличането е ефективно и за 
привличане на вниманието, интереса и в крайна сметка действията на невъвлече-
ната публика. 

Благодарение на въвличането като подход организацията има възможност да 
развива взаимноизгодни отношения със своите публики. Това от една страна води 
до създаването на контекст за реализиране на „покупка“ или решаване. 
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Резюме: Статията изследва как телевизионният образ създава своя форма на 
диктат върху съзнанието на зрителите. Как в годините съдържанието на телеви-
зионната картина, стъпка по стъпка, навлиза в медиакултурата и обсебва голяма 
част от нейната територия. Образът и словото информират, манипулират, пре-
дизвикват, като създават собствен специфичен и емоционален диктат върху раз-
личните телевизионни публики. Защо реципиента създава свой собствен социален 
мир и интимност с телевизионния екран?  

Ключови думи: медиакултура, информационен поток, екранно информационно 
средство, екранна естетика, когнитивна психология 

Abstract:  The article explores how the TV image creates its own form of a dictate on the 
viewer’s consciousness and how during the years the content of the TV picture is entering 
into the media culture, step by step, and is taking a big part of its territory. The image and 
the speech inform, manipulate, challenge, through creating their own specific and 
emotional dictate over the different TV audiences. Why is the recipient creating its own 
social peace and intimacy with the TV screen? This is the main question, which the article 
is exploring. 

Key words: media culture, information flow, screen information tool, screen aesthetics, 
cognitive psychology. 

 
 

С натискането на копчето на дистанционното управление ние се озоваваме в 
полезрението на телевизионния екран. В годините той се превръща в средство за об-
щуване. Информация от различен вид ни облъчва и ние попадаме под въздействието 
на електронния образ, който разказва, споделя, спори, предизвиква. Той обсебва 
съзнанието на различните публики, като става най-големият социално информаци-
онен диктатор в съвременния живот на обществото. Образи с различни стойности и 
съдържание ни информират и манипулират ежедневно, прониквайки в нашето съз-
нание. Съгласни или не, ние приемаме визуалните знаци и се мъчим да ги преосмис-
лим. В този случай комуникационният процес приключва, защото е еднопосочен, 
като човек или вярва, или отхвърля видяното и чутото. Достоверността на образите 
ни пренасят на мястото на събитието и ни правят участници в него. Идентифика-
цията с отделните персонажи, големият интерес по темата, добрият сценарий и ре-
жисура организират образното пространство и то започва да създава собствен спе-
цифичен диктат върху телевизионната публика.  
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Образът, носещ обективната реалност, се превръща посредством  снимачната 
техника и субективния творчески подход на оператора във визуално послание. Сил-
но въздействащата образна действителност, родила се от факта на събитието или от 
драматургията на протичащото действие в игралното кино, може да разкрие мисли, 
чувства, силни афекти, които да достигат до душите на хората, като ги прави съпри-
частни с изживяванията на различните персонажи, кара ги да се замислят, да запом-
нят. Телевизията с нейната аудио-визуална структура произвежда всекидневно 
послания, отправени към различни публики. Те попадат под тяхното въздействие, 
което обединява или отдалечава интересите на зрителите в различни посоки.  

Най-голямото количество информация, 85% - 90%, се получава от картината и 
нейното структурно съдържание. Тя започва да създава нова епоха на масовата кул-
тура, която формира и диктата на образите, превърнали се в средство за масова 
комуникация и информация. Моделирането на информационния поток вплита в се-
бе си визуалната фактология и словото, което допълва липсващите звена, без които 
този информационен поток би се разкъсал. Въпреки това, всеки журналист, работещ 
в телевизионна медия, знае, че въздействието на образа е основополагащ. Че той е 
носител на творчески концепции, които се превръщат в произведения със силен 
емоционален заряд, индивидуални гледни точки, синтезиращи новината и носещи 
субективния характер на авторите. От психологическа гледна точка феноменът об-
раз винаги е присъствал в полезрението на различни учени и изследователи. Обра-
зът като основен и най-богат носител на информация се превръща и в най-добър ко-
муникационен елемент. Неговото присъствие е навсякъде. В своето физическо и 
психологическо развитие човекът все повече започва да възприема образа не само 
като елементарно информационно средство, а и като психологически феномен, въз-
буждащ емоционални ударения. 

Визуализирането на окръжаващия ни свят създава образната представа за него. 
Това включва съвкупността от чисто физични величини като форма, обем, цвят и 
движение, които имат информационен характер. Тези физични величини могат да 
катализират определени психологически промени в съзнанието на човека, които да 
предизвикват изменение на емоционалното му поведение. Така, образът от чисто 
физическо понятие се превръща във философско, т.е. образът влиза в диалектическа 
връзка с реципиентите. Причинно-следствените връзки, които създават този фено-
мен се определят от известен брой свойства, влизащи в структурни взаимоотноше-
ния, даващи възможност за постигането на обективен анализ, защо този психоло-
гичен феномен довежда до диктата на образа. 

За въздействието на образа от филмовия, а по-късно и на телевизионния екран 
са писали много изследователи. В този контекст на разсъждения ще цитираме 
Марсел Мартен, който казва: „Изображението в себе си и само по себе си, така да се 
каже, в материалността на това, което показва, е действително абсолютно еднознач-
но искам да кажа, че не може да бъде двусмислено или двойствено, тъй като вто-
рият смисъл, символичността, която то може да придобие, не може да противоречи 
на неговото непосредствено значение. Но всяка действителност има контекст: нико-
га нищо не е без някаква връзка със заобикалящата го среда. И в случая с изображе-
нието този контекст важи двойно”.(1) 

В историческото си развитие филмовият и телевизионният образ създават свой 
собствен език и структурни взаимоотношения на въздействие, които можем да раз-
делим на два вида. Първият се определя като чисто кинематографичен, включващ в 
себе си определен вид изображение, като съдържание, което във времето и прост-
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ранството може да промени смисловото си значение, създаващо асоциации. Като 
пример можем да посочим двата последователно монтирани кадъра на стадо овце и 
тълпа излизаща от метрото, показвани във филма на Чарли Чаплин „Модерни вре-
мена”. На второ място можем да включим смисловия контекст на възприятията вър-
ху зрителите, наложен от визуалното съдържание на творбата, свързана с идеята на 
автора кинематографист. Тази творба може да оказва различно въздействие на хора-
та пряко свързано с тяхното образование, културни, морални, политически и естети-
чески възгледи. Така, че приемаме за факт – колкото са зрителите, толкова са и въз-
приятията. Това обуславя и различната дълбочина на въздействие на образа върху 
разнообразните индивиди, но въпреки това той се явява като основоположен както в 
чисто опознавателен план, така и в емоционално-психологически аспект. По този 
начин образът налага свой собствен диктат върху все по-голям брой реципиенти и 
те му се подчиняват съзнателно или несъзнателно. Не е случайно предсказанието на 
канадския учен и културолог Маршал Маклуън още през 60-те години на миналия 
век, че образът и средствата за масова комуникация и информация ще превърнат 
Земята  в „глобално село”. 

Във всички визуални произведения образът има доминираща функция. От ста-
тичните художествени форми върху платната на художниците през светлочувстви-
телните плаки на фотографите и движещите се хора и предмети прожектирани от 
кинематографа върху филмовия екран образът създава своята история и своята хеге-
мония върху човешкото съзнание. 

Телевизията като уникално екранно информационно средство сътворява раз-
лични модели на образи и слова. Обединени в единен смислов монолит, обогатен от 
драматургията на разказа, те се превръщат в информационни произведения, които 
достигат до всеки дом, до съзнанието на всеки реципиент.  В новите творчески взаи-
моотношения на телевизионната програма с разнообразната аудиторията има значе-
ние и фактът, че тя наистина присъства в информационния спектакъл, който е не-
повторим, и който в момента се сътворява на малкия екран. Сливането на докумен-
талното събитие от реалността в натурната пластика на неговото изображение, пос-
редством екранното повествование, пречупено през призмата на художествената 
субективност на авторите, става основен модел на информационното произведение. 
Добрият визуален диалог между телевизионния екран и зрителя поражда определе-
ни взаимоотношения, които могат да бъдат строго индивидуални. Тези взаимоотно-
шения могат да провокират неговото въображение или  да го оставят равнодушен, 
без той да се пренесе психологически в екранното действие. 

Защо видяните и осмислените образи в човешкия мозък създават емоционални 
психологически състояния, които довеждат зрителя до идентификация с персонажи-
те, участващи в събитието? Защо изживяванията на героя от екрана отключва 
чувства за съпричастност и съпреживяване на реципиента, който наблюдава дейст-
вието, независимо дали то е свързано с фабулата на игралния или документалния 
филм, или  съдържанието на телевизионния репортаж? Погледнато през призмата 
на когнитивната психология можем да получим някакви отговори на тези въпроси. 
„Фактът, че човек може да извиква в съзнанието си представите, да ги преценява, да 
им се радва или негодува от съдържанието им, подсказва наличните възможности за 
трансформация на съдържанието им, т.е. на когнитивното и когитациите. Субектът 
пресява, уголемява, умалява в съдържателно отношение образите. Промените в 
нагледа като отражение на обективната реалност започват още при възприемането 
на обекта, продължават при паметовите процеси и се разгръщат на личностна осно-
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ва при представите вече като образи”.(2) В подкрепа на това твърдение стигаме до 
извода, че екранната действителност, моделирана от движението на образите, тех-
ните взаимоотношения, сблъсъкът на мнения, чувства и съдби се преплитат като 
физически и духовни елементи. Именно те пораждат дълбочината на екранната 
естетика, която се свързва с човешката мисъл, концентрирала в себе си синтетич-
ната природа на процесите, протичащи в живота, предадени като остър и напрегнат 
сюжет посредством визуалната драматургия. Екранизирането на мисълта навлиза в 
дълбочината на екранните образи, в дълбочината на техните характери. Различните 
персонажи с техните мисли и чувства, обединени и обогатени от различните визуал-
ни драматургични изразни средства, създават обема на духовната фактура. Именно 
тя се явява като най-силен интелектуален инструмент на въздействие, включена в 
посланието, към разнообразната зрителска аудитория.  

Телевизионният екран става масов посредник между излъчваната от него ви-
зуализирана информация и разнообразната зрителска аудитория. С появата на 
видеото, а по-късно на DVD устройствата и Интернет мрежата, почти всеки един 
човек от обществото започва да изгражда свой собствен, индивидуален информаци-
онен свят. Светът на образите все повече измества книгата, която векове наред е 
била духовен маяк, духовен водач на много поколения. Професор Вл. Михайлов в 
книгата си „Предизвикателствата на аудио-визуалните комуникации” изказва след-
ните мисли и разсъждения: „След тоталното вместване в съзнанието ни на киното, 
телевизията и видеото, основното последствие е, че привикнахме към образа като 
към наш комуникатор. Ние преди всичко гледаме киното, телевизията и видеото и 
значително по-малко ги слушаме. Ето откъде идва и началото на онази особеност на 
съвременната епоха, която по всичко изглежда ще мине под знака на аудио-визуал-
ните масови комуникации, под знака на диктатурата на образа, под знака на „Циви-
лизацията на образите”, изместила „Гутенберговата цивилизация”. (3)  

Потокът от събития и факти заливат общественото пространство и го разширя-
ват до краен предел. Избирателността какво да се гледа и как да се гледа е свързано 
с индивидуалния душевен мир, интерес и интелект на всеки човешки индивид. Тези 
решения се диктуват от определени психологически процеси и нагласи, даващи 
разностранните посоки в развитието на всяка личност. Когнитивната психология и 
тук дава някои структурно определящи понятия, които допълват този процес на 
разсъждения: „Богатството на образите не е толкова във възобновяването на пред-
ставите такива, каквито са били образите при възприятията, а в структурирането им 
по посока на търсеното от субекта в тях и чрез тях, т.е. в пътя на изграждането на 
творческия образ и в самия образ. Пътят на изграждането на творческия образ е 
съпътстван от единични представи и от декогитацията на общи представи. Този път 
протича по линията на активното участие и ръководство на висши психични проце-
си от рода на съзнанието, мисленето, разума и интелекта”.(4) 

Телевизионният образ носи в себе си силата на визуализираната информация,  
която го превръща в най-мощния фактор, оказващ най-силно въздействие върху 
максимален брой публики. Начинът му на комуникация вече е станал утвърден мо-
дел, структуриран от голям брой визуални елементи. Те вплитат в себе си неограни-
чените възможности на звукозримите явления и техните форми, които създават фак-
турата на информационното произведение и изпълват съдържанието му със смисъл. 
Телевизията създава своя собствена територия в информационното пространство и 
в продължение на десетилетия я разширява и утвърждава. Като средство за масова 
комуникация и информация тя навлиза в медиакултурата, създавайки свои правила 
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и езикови форми, които обсебват и продължават да обсебват съзнанието на човека. 
Силата на образа създава голяма степен на доверие, свързано с действието, включ-
ващо участието на физическата и емоционалната демонстрация на различните пер-
сонажи, ефектът на присъствие, идентификация с главните участници в събитието, 
съпричастност и др. Образът диктува, образът подчинява, образът манипулира, об-
разът предизвиква. Образът катализира мисли, чувства, емоционални състояния и 
какво би станало ако той изчезне от живота на хората? Дали ще разруши мостът на 
илюзиите, изграждан от него в продължение на десетилетия? Ще отвори ли пропаст 
в медиакултурата или тя ще се запълни отново от „Гутенберговата цивилизация”, 
или от някой друг информационен феномен, непознат досега в човешката история? 
Това ни дава повод за размисъл. 

В заключение можем да обобщим, че образът ще продължава да господства 
като информационен модел, концентриращ фактите, подчинени на документал-
ността, различни форми на поведение, ударения върху личностни характери, емоци-
онални състояния, различни гледни точки и др. А всичко това, подкрепено от 
динамиката на действието, развиващо се върху телевизионния екран ще продължава 
да оказва силно въздействие върху реципиентите, което въздействие можем да оп-
ределим като диктатура на образите, моделиращи човешкото съзнание,  които пуб-
ликата приема съвсем целенасочено и доброволно, и това е факт. 
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Портфолиото е систематично и организирано събиране на учебни материали с 
участието на ученика, което предоставя информация за неговото развитие и пости-
жения в процеса на обучение. 

Едно от основните предимства на портфолиото е, че то дава възможност уче-
ниците да документират аспекти на своето обучение, които трудно биха могли да 
бъдат показани с традиционното оценяване. 

Портфолиото е сбирка от работите на учениците и може да бъде по-точно оп-
ределено в зависимост от целите, за които се използва.  

 
Работно портфолио  
 

Работното портфолио има за цел да даде възможност на учителите и учени-
ците съвместно да оценят напредъка от общата  си работа. 

Учителят и ученикът заедно определят продуктите, чрез които да покажат 
прогреса в образователния процес. Родителите също могат да участват с материали 
от изявите на детето извън училище. Работното портфолио освен завършени мате-
риали може да съдържа и дейности, които са в процес на развитие. Тук се включват 
учебни материали, оценки на учителя, рецензии и констатации на учители и на 
ученика, а така също и планове за бъдещи действия. В него се събират работи на 
ученика по различни теми, докато те могат да се преместят в портфолио за най-
добрите постижения или в портфолио за оценяване на постиженията. Към работно-
то портфолио могат да се добавят и материали за диагностика на нуждите на учени-
ка. Така учителят има доказателства за силните и за слабите страни на ученика, 
които да се използват за постигане на целта на учебния процес. Тази информация е 
изключително необходима за планиране на обучението в бъдеще. 

От гледна точка на използване на работното портфолио в диагностиката, ос-
новната му аудитория са учениците под ръководството на учителя. Докато работят 
върху своето портфолио и се съсредоточават над включените в него материали, уче-
ниците проявяват аналитичност и самостоятелност, и се научават на самонасочване 
и самоконтрол. Така учениците стават активни участници в процеса на собственото 
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си обучение. При по-малките ученици основната работа е на учителя с участието на 
ученика. 

Работното портфолио обикновено се организира около конкретна предметна 
област; обектите, които се събират са свързани с целите на конкретната работна 
единица и документират напредъка на учениците в овладяването на тези цели. Сле-
дователно трябва да бъдат събрани достатъчно материали, за да се направи по-пъл-
на оценка на постиженията на учениците. 

 
Портфолио за най-добрите постижения на ученика 
 

Най-удовлетворяващото за ученика приложение на портфолиото е за показва-
не на най-добрите постижения на обучавания, тези, които го карат да се чувства 
горд. Много преподаватели, които не използват портфолиото за други цели, ангажи-
рат учениците в създаването на портфолио за най-добрите постижения. 

Целта на това портфолио е да демонстрира най-високо ниво на постижения, 
постигнати от учениците (3). Събирането на обекти за това портфолио е начин на 
ученика да покаже кой е и какво може да прави. 

Има много възможности за съдържанието на портфолиото за най-добрите пос-
тижения. Писмените портфолиа са най-широко познати и използвани. Но учениците 
могат да изберат да включат много различни видове продукти в своето портфолио – 
рисунки, които харесват, стихотворение, което те са писали, списък с книги, които 
те са прочели, или труден проблем, който те са решили. 

Тъй като ученикът избира сам най-добрите си творби, аудиторията за неговото 
портфолио е насочена към самият обучаващ се и други важни за него лица. Други 
хора към които то е насочено са настоящия учител, или този през следващата годи-
на, който може да научи много за ученика чрез изучаване на портфолиото. 

Съдържанието на тези портфолиа може да включва видео клипове, писмени 
работи, проекти, резюмета, както и препоръки. Актът на събиране на портфолио с 
такава практическа цел може да мотивира учениците за работа от високо качество. 
Повечето обекти на портфолиото за най-добрите постижения на ученика се съдър-
жат в работното портфолио по време на учебния процес. 

Понякога обаче ученикът ще включи част от материали от извънкласни дей-
ности. В процеса на селекция учениците илюстрират това, което те мислят, че е 
важно за тяхното обучение, това, което те смятат за стойностно и искат да покажат 
на другите. Това портфолио обаче не дава нужната информация за процеса на обу-
чение, тъй като то не съдържа данни за ежедневните резултати. 

 
Портфолио за оценяване на постиженията на учениците 
 

Основната цел на това портфолио е да документира изхода от обучението на 
учениците на определени етапи от учебното съдържание. Задача на оценяването е 
да даде живот на целите в учебния план, като посочи какво и до каква степен учени-
ците трябва да усвоят (1). 

Портфолиото за оценяване може да се използва за демонстриране на умения в 
различни учебни области за различен период от време. 

Аудиторията на портфолиото за оценяване може да е учителят, който иска да 
бъде убеден, че целите за обучителната единица са усвоени. Много важна аудито-
рия е и самият ученик, който доказва повишаването на своите знания. 
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Има осем основни стъпки в разработването на система на портфолиото за оце-
няване. Тъй като елементите на портфолиото представляват вид постижение, те 
спазват принципите за изграждане на добра оценяваща система: 

 

1.  Определяне на учебните цели, към които е адресирано портфолиото. 
2.  Определяне на решенията, които ще бъдат направени въз основа на оценка-

та от портфолиото. Ще бъдат ли използвани оценките за задачи от по-голяма важ-
ност на по-високи нива от учебния процес (например да се даде възможност на уче-
ника да направи преход от една образователна степен в друга)? 

3.  Дизайн на оценяващи задачи, свързани със задачите на учебния план. Уве-
рете се, че задачите отговарят на учебните планове и представят адекватно съдър-
жанието и способностите, които учениците се очаква да усвоят. Това ще гарантира 
валидността на оценяващата задача. 

4.  Определяне на критериите за оценка на всяка задача и установяване на 
стандарти за всеки критерий. 

5.  Определяне на това, кой ще направи оценка на портфолиото. Дали ще бъ-
дат учители от училището на ученика? Учители от друго училище? Или оценители 
на по-високо административно ниво? 

6.  Да се обучат учители или други оценители за правилно определяне на ре-
зултата. Това ще осигури надеждността на оценките. 

7. Да се пригоди учебният процес към управление и оценяване на портфо-
лиото. 

8.  Както е определено в стъпка 2 да се вземат решения въз основа оценката от 
портфолиото (2). 

 

Портфолиото може да бъде използвано за установяване, че учениците са ус-
воили основните елементи в учебния план и така процесът на дипломиране в даде-
ното училище да зависи от показаните постижения. За да се гарантира взаимно съг-
ласие в оценяването се събират образци от изпълнените задачи на учениците на раз-
лични етапи (наречени ключови документи) и се провеждат сесии за обучение на 
оценители. 

В портфолиото за оценяване е важно съдържанието и то трябва да покаже, и 
документира това, което учениците са научили. Изискванията могат да идват от ин-
ституции извън класната стая, например от специални комисии или образователни 
институции. В допълнение, процесът на подбор е по-контролиран, тъй като портфо-
лиото трябва да документира конкретни резултати от обучението. И може да не 
съществува възможност за ученика да се „покаже” със своето портфолио. 

Разглеждайки трите типа портфолио може да се обобщи, че всеки от тях има 
свои цели, аудитория и особености в изграждането, но също така и всеки от тях има 
своя принос в процеса на оценяване на постиженията. 
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